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SEÇÃO III
ANO XIII - N . ' 200
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR SECRETÁRIO DA INDUSTRIA REPUBLICADO POR TER SAIDO
INCORREÇÕES
Rio, 14 de outubro de 1965
J Senhor Secretário da Indústria, Alfredo C. Salomão, negou provimento
sio recurso abaixo interposto, a fim de
manter a decisão anterior - artigo 50
da Lei 4.048, de 1961, e da Portaria Ministerial de 27.9.1963.
Térnio n. 9 353.902 - marca: Fechamid - Requerente:: Ornomoterapia
do Brasil S. A. - Recorrente: Laboratório Climax S. A.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
DESPACHOS EM PEDIDOS DE
RECONSIDERAÇÃO
Rio, 14 de outubro de 1965
O Senhor Diretor Geral negou acolhimento aos pedidos de reconsideração
apresentados nos processos abaixo mencionados, a fim de manter as decisões
anteriores.
Temo n.° 108.674 - privilégio de
invenção - Nova composição para a
obtenção de artigos moldáveis em geral
- requerente: juan Bruno Bianchi.
Termo n.° 111.559 - privi l égio de
invenção: Nova poltrona regulável Recorrenrequerente: Paulo Strausz
te: leo
Indústria de Camas Automáticas Ltda.
Termo n.° 135.347 - modèlo industrial: Nevo e original modelo de embalagem - Requerente: Dirceu Arantes
- Recorrente: Protoplástica - Indús.
tida e Comércio de Produtos Plásticos
Ltda.
Tenro n.° 387.641 - marca: Barki
- Roupas - Requerente: Barki Roupas
t;. A.
Termo n.° 387.642 - titulo - Bark Roupas - requerente: Barki Roupas
S. A.
Os interessados poderão obter vistas
dos processos respectivos no Setor de
Vista e Informações.

PITAL FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Divisão de Patentes .

•

NP 134.221 - Original configuraçao ezji cnapas de piateleiras e tina

uorretaws

EXPEDIENTE DO DIRETOR

L:0101000,

requerente: Oswaldo

N.9 127.836 - Suntex S. A.
N.9 128.523 - Elektrophysikalische
Anstalt Bernhard Berghaus.
N.9 128.806 - N. V. Philips'Gloel n
lampenfabrieken.
NP 128.839 - J. R. Geigy S. A.
NP 128.840 - Sandoz S. A.
NP 12.9.017 - Parke, Davis Com- .
pany.
NP 129.094 - J. R. Geigy S. A.
Ns. 129.213 - 129.567 - N. V.
•PhilipséGloeilampenfabrieken.
N.9 129.522 - Glaxo Laboratories
Limitee.
N.9 129.766 - J. R. Geigy S. A.

N. 1.i0.588 - Nôvo modèlo de botagaiocna para sapato de salto alto .equerenie: Ancora Indústria e Comercio Ltda.
Rio, 14 de outubro de 1965
N.9 148.23o - New° mod'elo de embalagens para qualquer sorte de merN.9 129.881 - Mead Johnson &
Uma vez decorrido o prazo de re- cadoria - requerente: Henry Jafet. Company.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.9 129.969 - The Norwich PharExigências
4.048, de 29.12.1961, e mais dez dias
macei Company.
para eventuais juntadas de recursos, e Termos com exigências a cumprir:
17.9 130.136 - Parke Davis & Com-.
pany.
do mesmo não se tiver valido nenhum
interessado, ficam notificados os reque- N. 65.199 - Hamilton Al- N.9 130.498 - American Cyabarnid
Company.
rentes abaixo mencionados a compare- ue.
N.9 130.799 - E. Merck Aktiengecerem a este Departamento. a fim de am .9 66.732 - mefina S. A.
efetuarem o pagamento da primeira N.9 74.37a - k.,ouarcio ivin•alta Seix. sellschaft.
17.
9 131.233 - Stauffer Cheroica/
anuidade, dentro do Prazo de sessenta N.9 9%1.241 - Lorenzo Borienghl.
Ove- Comnany,
dias na forma do artigo 33 do Código 1n1.9 101.351 - Aktiebolaget
,
N.9 132.114 - Société des Usines
BruX.
da Propriedade Industrial, para que se- .1.1M8
N.9 1.62.284 - Pirelli Societit Per Chimiquez Rhône-Poulenc.
lam expedidas as respectivas cartas pa- Azioni.
NP 133.221 - Francesco Vismara
tentes:
N.9 107.457 - N. V. de Bataafsche S. P. A .
Petroleum Maayschappij.
N.9
MODELO DE UTILIDADE
NP 1011.992 - The Wellcome Foun- me. 134.212 - Ciba Société AnonyDEFERIDO
dation Limited.
N.9. 134.374 - Merck & Co. Inc.
N9 110.474 - Societe des Usines N.
134.753 - Ciba Société AnonyTermo n.° 127.213 - Nervo tipo de Cinunqu,s rtnone-Poulenc.
Inc.
aspirador de pó - requerente: José NP 112.489 - Loven., Kemiske Fa- N.9 134 901
Gyorgy Topfer - e
brik Ved A. Kongsted.
- Nador Papp.
Carlos Souza Reis.
N.9 113.529 - General Motora Cor11.9 135.266 - Wiknot 13teeden LIporation.
naited.
MODÉLO INDUSTRIAL
N.9 136.203 - T. J. Smith & Ne14.9 113.773 - Fujisawa PharmaceuDEFERIDA
ohew Limited.
tical Co. Ltd.
- J. E. Geigy S. A.
• N. 9 137.334 - Mefina S. A.
• Termo n.° 119.446 - Nôvo modêlo N.9 113.780
116.583 - Merck Sz Co. Inc.
N.9 127.693 - Mead Johnson &
de caixa d'água de descarga sanitária N.9
N.9 118.227 - Imperial Chemical Comam
- requerente: Montana S. A. Enge- Industries Limited.
N.9 137.'767 - Jorge Sigurd Lien.
nharia e Comércio.
NP 118.510 - Abbott Laboratories.
NP 118.537 - Shell Internationale
Diversa('
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Research Maatschappij N.V.
Termos:
INDEFERIDOS
N.9 119,021 - May & Baker Limited.
N 9 64.358
N.° 113.258 - Estrutura aperfei- N.9 119.908 - castrol Limited.
Bohtne Peitchemie G.
R. - Arquive-se.
çoada de reator para energia çtemica N.9 112.366 - The Bristish Drug M.
N..9 123.367 - Ilidi° Costa Barros
- requerente Sir Robert Mcalpine Houses Limited.
NP 122.715 - The Wellcome Founá - Arquive-se.
& Sons I imited..
da t ion Limited.
Pedidos de Reconsideraçdo de DesN. 119.974 - Filtro de Gás - reN.9 123.233 - The Dow Chemical
pachos
auerente: Puroiator Products, Inc.
Company,
N.° 131.265 - Aperfeiçoamentos em N.9 123.844 - May And Baker Li- A. Moreno AL Cia. Ltda. - no pemited.
dido de reconsid .meão do deferimpn_
feixes de molas para veículos - re- do
Rstado de . Delaware
to do
querente: Antonio de Oliveira Pinto. NP
109.688 - p rivilégio de
124.255 - Philco Corporation in ven Urino
eft o -. A p erfei^oatr entos em
porathm.
Desenhos e Modelos Industriais In- 17.9 124.024 do recpter'nfet DoPte
Ace Fastener Cor- barracas- -Torno
) deferidos
sem efeito o desN." 125.395 - Shell Research Li- Moretti
wteho enne A ssiT,o. publ
*cadr, ”(-)
Oficia' de 28 de novembro de 1963,
NP 130.936 - Nevo modêlo de ar- mited.
NP -1. 95.864 - J. R. Geigy S. A.
para
submeter
n
Jos%
Alariplo
p
mário - requerente:
NP 126.096 - Stauffer Chetnical ro" té a nien tendoroce.,0 a nôvo exaCosta e Armando Pinto Moreira.
em Vista a oposlCompany.
, apresentada
N.9 132.358 - Nevo modelo de abri- N9 126.840 - May Sr Baker Limi- _Indústrias York S. A.
Produtos Cl• roi . a-teos
dores de garrafas requerente: ted:
no D p d140 rf rOe
sil •Nr í AA,•11..
N.o 127.730 - J. R. Geley S. A.
Claudio Brito.
^" do d0000r'll " rI0 deferimento do

NOTIFICAÇÃO

Repartições, Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
Jornais, diariamente, 'até -4,1
15 hora*.
- As reclamações perlinen.
ks à matéria retributdcz, nos
(KM03 de erros OU omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 d3 16 horas, 1C0 máxi.
mo até 72 horas apds a 'atéia
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 poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas'
poderão ser suspensas sem'
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de!
valideis de suas assinaturas,
na parte tuperirr do enderéço
n

1

•

EXREDIENTE

As

termo 109.997 - privilégio de. inven-ção - Material adesivo em fita sensivel a pressão - do requerente: MMnesota Mining And Manufacturing
Company - Torno sem efeito o despacho concessivo publicado no Diário
Oficial de 23-9-65, para o fim de ser
apreciada a oposição.
Remington Rand do Brasil S. A.
,- no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo número 112.135 - privilégio de inven_ ção - Nevo Aparelho Barbeador Elétrico - de: Juan Fernandez Guilien
- Torno sem efeito o despacho coo" cessivo, publicado em 12 de julho de
1965. para o fim de ser apreciada a
oposição.
Tecnogerat 5 A. Cernércio e Tn•
• dústria - no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do
térmo 112.406 - nrivlbs gio de Invenção - p ara: Fichário Rotativo de . rdaard Rinchar mornn cgrn
efeito o despacho concessivo Publicado em 23 de agbsto de 1963. nora
o fim de ser apreciada a oposicão
Wlllys Overland do Brasil. Indústria e Comércio - no pedido de reconsiderarão do . desp acho de deferimento do termo 138.032 - modêlo
industrial - Nóvo modelo de rolar mento tubular - do requerente: Fitei
Eichhort - Torno sem efeito o despacho concessivo publicado em 17 tie
outubro de 1968. a fim de ser apreciada a oposição.
Rebolos Brasil S. A. - no pedido
de reconsideração do despacho nue de- feriu o termo 114.130 - Privilé gio de
Invenção - Corpos refratários porosos
- e processo de fazer os mesmos - do
remierente: The Carborund um Company - Reconsidero o de.snacho con- cessivo. publicado em 28-1 4 :14. nata o
fim de ger :1m-or1 ado. a oposição ,em
!Avo exame técnico.
r,
Eletr.() Tralástria Paulight tida. no pedido de reconsideraç ão do despacho de deferimento do termo número 130.877 - modelo de utilidade

Outubro de 1965
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~nes ocr ennvedo na ptramençOna
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MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES
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•.• impa Jean," no Dapartaort••••

Industrial l• aerdet••••
Ilea•Ganal no Propeli
•• •••461krta • Carmine t•

Impresso nu Oficinas do Departamento de Imprensa

N*C10,41)

ASSINA TURAS
REPARTIOES PARTICULUIES 1

FUNCIONÁllros

Capital e Inter' iort Capital. Interior:
Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre . .
Cr$ 4.500
Ano
Cr$
. . • . Cr 12.000 Ano
9.000
Exterior:
Exterior:
Ano . 4) • • d. Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
I•weffif

vão impressos o número do
talão de registro, o més e o
ano em que findará.
'• A tini de evitar solução de
coN(naidade no recebimento
- Um aparelho para tratamento dos
cavalos a vapor permitindo aquecimento dos gases quando em funções
de secador - requerente: Alcindo Tavares Cordeiro Campos - Reconsidero o despacho concessivo publicado
em 30-6-65, para o fim de ser apreciada a oposição apreSentada no prazo regulamentar.
O Senhor Diretor da Divisão de
Patentes deu provimento aos pedidos
de reconsideração nos processos abaixo mencionados, a fim de reformar as
decisões anteriores:,
Termos:
N. 90.737 - privilégio de invencão
- Processo para filetar. em espiral
ou em linha reta, condutores elétricos isolados tom massas termo-plásticas - requerente: Metafil Indústria
e comércio Ltda.- recorrente: Pirelli S. Ar cia. Industrial Brasileira
N.9 93.383 - modelo de utilidade
- Nóvo tipo de fivela de cinto requerente: claudionor Coelho de
Andrade - recorrente: Lazeo S. A.
Artefatos de Couro.
•
N9 94.846 - modelo de Utilidade
Ndvo modelo de tamborete - requerente: Manufatura de Brinquedos
Mercúrio - de: Josef Stumpf - recorrente: Manufatura de Brinquedos
Estrela 5 A.
N7 96.910 - privilégio de Invenção
- Aperfeiçoamentos em canetas tinteiro - requerente: Cia. de Canetas
Compactor - recorrente: Lapis Jo,
hann razer Ltda.
N.° 137.411 - modélo industrial Nôvo modelo de saco plástico - requerente: Trol S. A. Indústria e Comércio - recorrente: Atma paulista
S. A. Indústria e Comércio.'
O P•enhor Diretor da Divisão de
Patentes nolgou provimento aos recursos abaixo interpostos, a fim de
manter as decisões anteriores:
Np 57,728 _ privilégio de invenção
- Porta-seios - requerente: Leoa
Posephson.

- As Repartições ~hese*
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, ton.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa NacionaL
- Os suplementos' às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário paPtica
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá .provar
esta condição no ato da aP-.
sinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido. de Cr$ 5 se do mesmo ano,.e de Cr$ 10 por ano

dos jornais, devem 08 as.
:inaniu providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.
decorrido,.
N. 58.136 - privilégio de invenção
- Aperfeiçoamentos em panelas de
pressão - requerente: João José Carolano.
N.9 91.764 - medeio de utilidade
- Pulverizador uni-manual - requerente: Plínio de Freitas - recorrente: Fulminante Indústria e Comércio
de 15,,r•s ralinas Ltda.
N9 93.991- Industrial Nôvo modálo de tecido - requerente:
Indústrias Paramount S. A.
N.9 96.989 - modelo de Utilidade
- Nôvo modálo de lamina Para
de mesa - requerente: Anatole Ra:
rran. N.9 96.990 - ~alo industrial Nôvo modêlo de garfo - requerente:
Anatole Kagan.
N.9 99.982 - privilégio de invenção
- Aperfeiçoamentos em fraldas Para
crianças - requerente: Jayme Pay
NP 102.571 - modélo de utilidade
- Ferragem para a reversibilidade de
sofás em cama - requerente: Indústrias Reunidas Hermeneeildo Morbin
Limitada - recorrente: Armações de
Aço Probo/ S. A. •
N.9 104.015 - privilégio de invenção - Prensa aquecida para Pneu
equerente: Karl Zanel --máticor
recorrente: Vuleart S. A. Indústria e
Comércio. .
N.9 111.489 - privilégio cie invencão - Arvore artificial - requeren
-te:MardContieal,Ic.-reo
rente: Anselmo SalavInha
Ltda.
N.9 113.143 - modelo de utilidade
- Um nôvo modelo de recipiente para liquidos em geral - requerente:
Sipes do Brasil 9. A. industrial e
Produtos Eletroliticos e Sintéticos recorrente: Sociedade Industrial de
Produtos Sanitários Ltda.
N. 112.816 - privilégio de invenção - Ventiladores rotativos, compressores e exaustores - requerente:
Clayton Dewandre ComPanY. Liml
-tedrconte:GmaS.AEquinamentos Industriais.
N.O 128.746 - modêlo industrial Duplo cabide ornamental - reque-

rente: .r.atérias Plásticas e botões
Brasil I :.
N.9 13'..a96 - modelo de utilidade
- Nôvo modelo de sandália -- requerente: Noboru Othuki - recorrente: Duracour S. A. Indústria & Comércio,
N.9 137.925 - modelo industrial -Nôvo modelo de garafa para bebidas
em geral - requerente: Indústria e
Comércio de Bebidas Pernambucana
Sociedade Anônima - recorrente:
Sindicato da Indústria de Vidros e
Cristais Planos e Ocos, no Estado de
São Paulo.
Os Interessados poderão obter vista
dos processos respectivos no Setor de
Vista e Informações.•
Diversos

Têrmos:
N. 116.061 - bepetit B. A. Torno sem efeito o despacho de arquivamento tendo em vista a infor-

mação da Seção, e mantenho a exigência.

N.9 127.764 - Inventa Ag.-Fur-Forschung-Und-Patentver-Wertung Torno sem efeito o arquivamento, Para submeter a nôvo exame técnico.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO 'DE
TRANSFERENCIA E 'LICENÇAS
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos
Dia

11 de outubro de 1965

Foram mandados anotar as transferências e as alterações nos mencionados processos:
Em Ge Sportgerate K. G. Gerstenberger & Eberwein - transferência
na marca internacional ri. 73.545 processo 39.848-64.
Florente Givau S. A. Comercial industrial Y Financiera.- na altera-cão
le nome na marca Sueno Azul de Fiorente n.9 168.331.

Tèrça-feira 19
Zyma S. A. - transferência na
marca Meti eu n.o 184.435.
Cantina Sorrento S. A. - na alteração de nome na marca Sorrento
ri, 313.235.
Dentalwerk Burmoos G. M. B. H.
- na transferência de nome na marCa W. & R. tênis° 459.993.
Panam Borrachas e Auto Peças Limitada - na transferência de nome
ria marca Panam Mano 481.501.
Beaunit Corp. - na transferência
e alteração de nome iras marcas Vycron 1-armo 481.824 - Vycron Urra°
481.825.
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Confecções Zé Beto Ltda. (oposiTrol S. A. Ind. e Cornérdo São Paulo Alpargatas S. A. (opoção ao têrmo 186.100 marca Bi Lee sição ao têrmo 688.368 marca Boa oposição ao termo 687.130 marca Bel).
•
Trol.
raca).
Importadora Pellegaino S. A.
The H. D. Lee Co. Incorporated Dieta S. A. Produtos Alimentícios
(oposição ao tkrmo 686.627 marca (oposição ao têm° 690.114 marca oposição ao termo 685.907 - marca
Pelegrino).
LCC.
Dieta).
Chocolates Dizia S. A. (oposição
The H. D. Lee Co. Incorporated Dietricia S. A. Produtos Elétricos
ao Urino 685.141 marca Din Din). e Nutricionals (000sicão ao termo oposição ao têrmo 683.982 marca Bestseller Importadora de Livros no 690.111 marca Dileto).
Leg.
S. A. (oposição ao têrmo 686.517 -Recauchutadora Santa Tereezinha
The II. D. Lee Co. Incorpora ted marca Bes'Seller).
Ltda. (oposição ao termo 684.095 oposição ao tarai° 686.100 marca Frutas Fortes Ltda. (oposição ao marta Santa Tere.ainha) .
Si Lee Bel.
tértn0 686.512 marca Fortes).
Editora Delta S. A. (oposição ao
Unilever Limited - oposição ao
683.932 marca Delta).
têrmo 683.321. marca Vaniux.
Orval Ind. Comércio Produtos gui- térmo
Editora Delta S. A. - oposicão ao
micos Ltda. (oposição ao têrmo
Importadora e Distribuidora Willys
têm° 684.028 nome comercial Delta
mero .684.941 marca Camorim).
S. A. - oposição ao têrmo 684..483
Publicidade
Ltda.
Exigências
Vemag S. A. Veículos e Máquinas
Produtos Alimenticlos Abaeté Ltda sinal de propaganda ii.nibleinaticaAgzícolas (oposição ao têm() número - oposição ao têm) 680.761 marca
Eucatcx S. A. Ind. e Comércio Tênaos com exigências a cumprir: 682.990).
oposição
ao termo 684.556 - marca"
Baeta.
C. da Silva Vinhos Sanl - junto à
Integral Propa g anda Técnica Ltda.
Emasistada dos Falados Unidos 'li Castor.
marca n.o 154.473.
(onosicão ao tkrtno 682.943 marca América
- oposição ao tétano númeEucatex • S. A. Ind. e Comércio N. V. Amsterdantsche Likeursto- Triteerel).
oposição ao é. i*mo 634.558 - marca
Moinho do Centro S. A. (oposição ro 683.752 marca Titanium.
lerij T. Lootaje Der Erven Lucas Bois
Embaixada dos Faiados Unidos da Castor.
- junto à marca n•o 222.204.
ao têrmn 682.249 marca Itatiaia).
9. 13. T. Comércio e Ind. de Sairias
Cano Frha spA (oposição ao tér- América - oposição ao têrmo nú- Ltda. - oposição ao têrmo 684.723 Laboratórios Lepetit S. A. -- junto
mero 682.923 marca White.
ik marca n.o 296.571.
mo eR3.269).
Lab. Andromeco S. A. - oposição marca S.B.T.
Coras 'Frisa SPA (cmosicão ao têrmo• ga5 1142 mareai Coran11).
ao termo 683.014 marca Lesa.
Morada Móveis Objetos de Arte
• Diverso('
Pão de Açúcar S. A. Ind. e Co- Ltda. - oposição ao têrtno 684.769 Bial .Farmacê s tica Ltda. (oPos1N. V. Instrumenten En Apparaten- cão ne têm° 658.558 marca Me- mércio - onosicão ao têrmo 683.058 marca Morand.
marca Pão de ~cor.
• Eletromeclinic.a Dyna B. A. - opo/abriek Afa - junto à marca núme- surai)
Condoroll Tintas S. A. - oposicão sição- ao tarmo 684.845 marca ro 178.091 - Apostile-se a-mudança
Laboratório Climax S. A. (opositêrro n 691.335 marca Madeiras 'pi- Dinasa.
de endereço.
ção ao tkrmo 688.762 marca Zamek). ao
Smith Kline & French Overseas Co.
Bial Farmacêutica Ltda. (oposição ranga S. A.
Eletromecánica Dyna 9. A. - opojunto à marca n.o 221.519 - ao têrmo 686.809 marca Leal).
C. F. Boehrin ger & 13oehne G. M sição ao térmo 684.847 - marca Aguarde-se.
Tristituto Teranétitico Activus Ltda. B. H. - oposição ao têrmo 683.986 Dinasa.
(oposicão ao têrmo 686.206 marca marca DorotiL
Eletromecanica Dyna 9. A. - °PoEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE Farm ,Scis Fleming).
Chemiewerk Homburg Zwelonieder- nosicão ao têm° 684.848 marca EXAME FORMAL DE MARCAS
Lab. Clímax S. A. (opcsição ao lassuna Der Datil-schen Gola Und afi- Dinasa
tar Scheideanstalt Vormals Roessler
tèrmo R88.761 marca Zamala
Laboratolres Cassene S. A. Dia 14 de outubro de 1965 .
onosieão aos têrmos 683.864, marca siço ao têrmo 683.823 marca The Sin ger Co. (onosição ao têrmo
•
Caraonil - têrtno 683.863 marca Camason.
n° ge5.048 marca S.
Exigências
Smith Kline & French Laborataries Ca Monta
São ' Paulo Alpareatas S. A. Sinal Soc. Industrial de Produtos
((magicai) ao tétano 686.090 Marca
Vamos com exigências a cumprir: Descai).
A gro Pecuários Ltda. - oposição ao onosicão ao têrmo 687.491 marca Rodara.
Imbasa Indústria .Bralleira de Ali- têrmo 658.259 marca Sipal.
Cotonificin da Torre S. A. - op0N.o 455.768 - Miguel Skeff.
N.9 457.053 - Cafeteira Brasileira mentos S. A. (oposição ao têrmo anca!! Ind. e Comércio de Cafés Sição ao Urna) 684.807 marca no (185.083 marca Nutrisantos).
Finos S. A. - oposição ao tétano Torres.
B. A.
Pedrosa da Fonseca Importação e PIII".rn ano lana
Lanifício Sulrioaranclense 13. A.,,iva 48O.778 - Marco zero utilida- Comércio
Ltda. (oposição ao têrino Incafé Ind. e Comércio de Cafés OnOR100 ao ',armo 687.146 marca des Domésticas ada.
Finos S A. -- oposicao RO têrmo caricia.
N.O 480.780 - Mitsul Brisson Raia: n° 685.163 marca Universal) ..
Pedrasa da Fonseca Importação e no 887.737 título. Brascafé.
ha Ltda.
São Paulo Alnareatas S. A.
Comércio Ltda. (oposição ao têrmo • Maison Olida - oposição ao têrmo
ao têrmo 085.593 marra - 3 A.
N.o 480.902 - R. M. Castro & Cia. n o 685.164 marca, Universal).
687.379 marca Olido.
N.o 481.038 - Indústrias Keros Mar S. A. Comércio e Administra- ()Mera Louis Brandi & Frade S. A. São Paulo Alnaraatas S. A. lado.
onosieslo an térmo 684.789 marca ~leão ao termo 688.219 marca ção (opo.sicilo ao térrno 682.927 MarToldoflex.
N.o 481.050 - Alvaro Atahualpa ca Hidrel).
Gráfica Omega.
Cardoso Ojeda:
Elli LIN And Co. - oposição ao
Omega 'anuis Brandi & Frere S. A.
Hans Schwarzkoff (oposição ao
Na. 481.773 - 481.774 - 481.'779 tèrmo 683.118 marca Figurativa).
-, oposição ao têm, 684.791 marca termo 684.096.
Victor Matames de Oliveira - opoa- Ind. de Artefatos de Panos ItaPan Produtos Alimenticios Nacio- °maga
petininga 13. A. Inarpo.
Lab Clama S. A. - oposição ao siva° ao têrmo 686.498 marca nais S. A. (oposição ao tkrnto 679.906
Vitor.
N.o 481.782 - Monte Cristo Joalhei- titulo Pio).
termo 687.588.
ros Criadores Ltda.
Cia. Mineira de Aguas e Esgotos Cia. Industrial Deitais S. A. - opoInnormao Imnortadora e Comercial
N.o 481.790 - Prestole Corp.
Comsa, lonosicão ao têrmo 682.924). sioão ao termo 684.225 marca - de Máq. Ope.satrtzes_Ltda. - °tossiEsgotos
e
Miazin.
rão ao termo 688.921 - marca
Cia. Mineira de Aguas
Dr. A. Wander S. A. - or)osição ao annormaq.
Comag (oposição ao térmo 682.956).
têrmo
684.531
marca
Wan
Der.
- Wil son Lorena As Cia. - oposicilo
Irmãos Levy (oposição ao térmo
NOTICIÁRIO •
Novaquírnica Lab. 9. A. - oposl- en termo 688.008 titulo Casa das
no 683.107).
cão ao têrrno 686.284 marca Vaten- &assa
Oposições
Ingleza Levy EL A. (oposição ao sal.
Plantee Planejamentos • Técnico
tftmo 683.108).
Nylok 3. A. Ferragens e Ferra- aeoraanteris Soc. Civil - oposição ao
Impermex Engenharia Comércio Inglesa Levy 8. A. (oposição a0 mentas - oposição ao termo nR8.04 ¡armo
688.429 nome comercial.
Ind. Ltda. (oposição ao térmo 681.735 têrmo 683.109).
nome comercial Kolok Metalgráfica
amoortadora Lugano Comércio e Inmatca •mpermossa).
Credi Móveis Pracasa Ltda . -(oPos Ltda.
dústri a Ltda. - oposição -ao termo
Fab. de Papel Tijuco EL A. (opo- *Ao ao tkrmo 688.162): '
Indústria e Comércio .de Plástico Nylok S. A. Ferragens e Ferra- 666.896.
sição ao têrmo 687.609 Insignia
tolas Meta Bicicletas Ltda. - opaDiva).
S. A. (noosiçáo ao termo 683.130). mentas - ODOSiÇâO ao termo 688.685 Rica°
ao termo 643.504 marca e Esgotos marca Kolok.
Cia.
Mineira
de
Agiras
Meta.
Fab. de papel 'Nuca EL A. (opra Consag (oposição ao tèrmo 688.014).
Nvlok El A Ferragens e Ferraoiça° ao tkrino 686.318 marca Rio).
mentas - oposição ao têrmo 888.696
Ransa Plásticos S. A. - oposieão
Fab. de Papel Tijuco S. A. (opo- Cia. miéeira de Aguas e EsgOtos marca Kolok.
ao têrmo 688.331 marca Kumhansa.
sição ao têrmo 687.589 marca Ti- Conso es (oposiçâoao téssalo 686.490 Nylok S. A. Ferrageno- e FerraThe Sydney Ross Co. - oposição
juco).
686.497).
mentas - °Posição ao tArmo 688.697 ao tOrmo 687.375 marca Romana.
União
Brasileira
Distribuidora
de
marca
Kolok.
Util S. A. Ind. Mecânicas e MeSanitized Incarporated - oposição
termo
talúrgicos (oposição ao tèrrao 684.107 Teciam S. A. (oposição ao
Nylok S. A. Ferragens e ~- ao têrmo 683.007.
697.868).
no
marca Util).
Idcorporated - oposição
Cia. Mineira de Aguas e Esg8tos mentos - oposição ao têrmo 688.699 noSanitized
termo 683.098.
Indústrias Raphael Musetti S. A.
osição ao têrrno 687.742 marca Trolok - tênue 688.698 Kolok.
Comag
(op
(mostra° ao ténue 686.765).
Manai! Mala Publlcidade Ltda. - Usina Acucareira" ParedAo S. A. 690.1001.
M.a Teixeira-4 Ciaa. (oposição ao térmo
oposieão ao tèrmo 690.131 - marca oposição ao têrmo 683.497 marca Credi
Móveis
Primas()
'Ltda.
(opotétano 686.717 titulo Terezão).
- 007.
Cisne.
sina° ao tétano 688:161).
Novus Ltda. Ind. e Comércio Ernprêsa Paladar S. A. Industrial Brasval B. A. Valores Mobiliários Magaidi Mala Publicidade Ltda. ao• têrmo 689.496 - TO".11 oposição ao *mo 681.149 - marca
Comercial e Importadora (oposição o investimentos (opOsieão ao t&rmo oposição
007.
Novus.
ao t ermo 686.503 marca Lusitana). • 681.1184 nome comercial').
aas faele Antonio Macei (oposição larnsvra S A. Worms somaniSrins Fáb. Nacional de Acessórios Para
Novus Ltda. Ind. e Comércio ao
e Investimentos fonostção ao têrm0 Lubrificação - oposição ao termo 0130.Siçãotermo
681.151 - marca
an formo 6e6.607 marca Capri).
número
683.321
marca
Vanlux.
Novus Terraplanagem Ltda.
co nner-fiva de Loticlnios de Pae le•ftes marca Brasvall.
Maealdi
Mala
Publicidade
Ltda.
(onoCia. Usinas Nacionais - oposição
trocinto do Sapucai Ltda. (oposição São Pao l o Alosreotss S. A.
ao têrmo 689.682 marca 007 ao térmo 683.237 marca Pérola de
têrmo tkrmo 686.161 marca Li- -o•an ao térmo 688.218 marca Toldo- oposta()
tkrnno
689.286
marca
007.
.
Sepetiba.
bra).
feira).

•
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'Lojas Everest 13..A. a- oposição ao
tkrino 689.483 marca Evereste.
Ancora Ind. e Comércio Ltda. oposição ao tkrmo 689.630.
Caso, Dico S. A. Comércio e Indústria - o p osição ao Urra° 688.644 ar) rca Disco.
São Paulo Alpargatas, S. A. oposicão ao têrmo 688.289 marca
P

Q n

São Paulo Alpargatas S. A.
°rosarão ao têrmo 686.107 marca Zenyth - 685.405 marca Emblemática.
Casa Dico S. A. Comércio e Indústria - oposição ao tênia° 688.643 Marca Disco.
- oposição
Auto Union
ao Orme) 682.990 marca Dkrio.
Ind. Cloonitex Ltda. - onnsição .110
térra n 4a6.477 marca Confex.
Mundo das Loucas Ltda. - opo gttão ao têrmo 685.989 titulo s Casa dag
Louças.
Produtos Alimantfclos Morro Velho
E. A. - °maio% ao Virmo M.M.
Produtos Dr. Sebo]] Para ()R 1,4
E. A. - ()tin g irão ao térmo 6a9.569.
Unilever Tatmited - onnalcão ao
termo 683.199 marca Anodi l ux. •
Incafé Ind. e Cern/g rato de Cafés
Firma 8. A. - ~irão ao Orme)
889.5R4 - título Indústria e Comércio Lidar.
. .
s mith Klina & French Laborato-'
iries (magia% ao tknno 687:102 ma r na larmaatt
Oasis Par Ltda. - °Posição ao tèrano R8l.127 fltrilo Oasis.
prateia Vila Ind. e comércio 8. A.
oposição ao tkrmo 329.573 marca
Dieta.
Ronnas Waak End Ltda. - onosicão
r3, 0 1A ""
tto tétano R9t.151 merca
Gurna Irmãos S. A. Ind. Comércio
• A aricultura - ononicão ao Virmo
699.04 marra Fiant'Ana.
Boi/lima La Pnunee Modas Ltda.
onosicão ao tatua° 671.405 marca
La Pounee.. •
Parente Rodri g ues 9. A. Ind. e
Corn4rein da Bebidas onosictio ao
Mrrno a86.204 marca Cre°11nha.
Fairbanks /forme & Co. - ()Poste% ao térmo . 688.794 marca Dieselándia.
•
Ba ptista /Pernandes & Cia. Ltda. -.
tano alaão ao tkrino 691.523 marca :apolo.
Cortinadán Dizia 'Ltda. - °Posição
ao tértno 683.861 - marca Emblemática. .
Cortinados Diale Ltda. - °Posição
leo farm° 683.862 marca Emblematica.
Ciciai Consórcio Tbiramiera de Ade T11, A 04. Vel
onn%leão ao térmo 683.631 nome comerWe

^

1

a.

Televolt 9. A. Ind. Elétricas - oposição ao térmo 681.800 marca Transvolt.
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. - oposição ao têrmo 686.385
marca Pata
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. - oposição ao tétano 687.173
raarca Pam.
Martinl & Roas! SPA - oposição
ao térrno 687.201 marca Cerâmica
Martini Mogi Guaçu.
Martinl & Rossi SPA oposição
ao tkrmo 687.200 marca Cerâmica
Martini Mogi Guaçu.
Société St Raphael - o p osição ao
térmo 687.559 marca São Rafael.
Eternit do Brasil Cimento Amianto S. A. - oposição ao têrmo número 688.557 marca Etrynit.
Heitor Mario Mari - ~leão ao
Urino 456.428 marca Viscolube.
Centurv Aronitetura Faaanharia
Construções Ltda. - oposição ao térmo 685.904 marca Century.
Dal'Mas S. A. Ind. Agro Químic.a.
Brasileira - oposição ao têrmo núniero 687.453 título Indústrias Reunidas Santo Antonio,
Marcenaria Gaivota Ltda. (oposição ao tkrmo 688.856 marca Gaivota).
Organizaçao Victor Costa, 'Rád io P
Televisão Ltda. ,(oposição ao têrmo
681.524 , marca Colégio de Brotos.
Colorplast Ind. e Comércio de
Plásticos Ltda. (oposição ao térmo
n9 688.700),
Estamparia Armei Ind. e Comércio
Ltda. (oposição ao tétano 688.017
marca Armes).
•Grundig Werke G M fl H (oposta
çãoao têrmo 687.903 marca Trevo).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao tétano 686.359 nome comercial).
Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A. (oposição ao tétano
n9 680.454 marca W).
Casa Dico S. A. 'Comércio e Indústria (oposição «o térnio 688.541
marca Disco).
Es porte Universal Ltda. (oposicão
ao têm° 685.168 marca Universal).
Amplimag nd. e Comércio de
Contrôles Autonrs ticos Ltda. (onosição ao térmo 685.435 marca Amplimatic).
Amplimag Ind. e Comércio de
Controles Automáticos Ltda. (oposição ao têrmo 685.436 marca TV Amplimatic),
Atlanta S. A. Balas e Caramelo
(oposição ao tanno 685.537 marca

.0u.inble 01/ dr Refining Co. (oposição ao térm0 687.025 titulo Pásto asso
Marechal Hermes).
Cia. Antarctica Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao têrmo 681.923 marca Estrela
de Ouro).
Cia. Antártica Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexo, (oposiãoac)
rçan
a). têrmo 681.940 marca SerJoão Garcia (oposição ao têrmo

n9 681.440 marca Segurança).

João Garcia (oposta% «o tArmo
n9 681.445 nome comercial Segurança S.A. Crédito Financiamento e
Investimentos - têrmo 681.439 marca Segurança).
Cia. Papelaria Padrão (onosicão
ao tênno 684.395 marca Padrão)
Renato A atordo Bro atol n (nanatção
ao têrmo 687.606 marca Branca).
p aitarrin
i7.>9511
têrmo 684.908 sinal de propaganda).
Indústrias Aliment i ciaa Toara Limitada ((alo g ia% ao ' termo 684.44a
marca Café !cansa .
Ind. Alimentícias Tcorat Ltda.
(oposicão ao tarmo 684.434 marca
Café Igaraci).
Aval S. A. Admintatracão de va/ores (onosiaão ao tarmo 684:192
marca Rioval).
Ind. de Pe cas Pari Autoaahaai.
Ltda. l orasição no tênno C52.775
marca Tool).
Sanibras S. A. Tmno-tarlora Brasileira (onostano ao Mino 641.4aa
marca Sarai Praz).
Sanitasa son. 'Anônima arn araaa
posicao ao têm()-doraBsile(
n9 646.422 marca Sanit Bras).
Sara/n. 9 g , 5. A. Tmaraanara-, aaa
sileira (oposição ao têm° 646.420
nome comercial Sarai Praz Ltda)
Ind. Brasileira de Motores e Pecas S. A. (o postaão ao térrno 627."arca Inaniam) .
Natrfal- S. A In.mor# 1,g n e c a
-mércio(psçãaotêxil°625.3
marca Cristal Plaat).
Scalzilli & Cia. Ltda. (onosicão ao
tórrno 602.622 marca Garota).
Gaite° Comércio e Indastais
Refricerac5 0 Ltda. (noosiaão ao Urino 480.826 marca Geltec).
Banco Novo Mundo S. A. (onosiÇão ao têm° 887.419. titulo ' . Padaria
e Mercearia Novo Mundo).
J. Moreira Cia. Comercia/ de Tra
cicios (oPosição ao têrrno 684.505
marca .Jota).
Hotéis O K Macedo S A. (onosição ao térino 687.800 ma.co O ev).
Sanibras S. A. ImPortadora Brasileira (o posicão ao • tarro° 685.10a

marca Sonibras).
letal Thiranuera S. A. Crédito Finai,- 707 Boliche).
Nacional Cia. Distribuidora de Ind. Metalúrgica Gazola Ltda.
;Elemento e Investimento.

Usina ~careira Paredão S. A. Oposicaoao têrmo 683.346 nome CoMarcial.
Transmúsica S. A. Distribuidora de
Música Funciona/ - moda% ao tkrmo 567.249 marca TeleeMúsica.
Alumínio Comércio Ind. S. A.
ODOSICãO ao térmo 575.470.
Alumfni0 Comércio e Tnet S• A. oposicão ao térmo 624.982 marca 'AM.
Alumínio Comércio e Indastria S.A.
.- oposição ao têrmo 624.983 marca
▪ Alei.
Vincenzo Accardo - oposição ao
Orna" 681.58'7 marca Italbras.
Confecc5es de Roupas Rtan Ltda
- oposição ao tétano 683.727 marca
▪ Rian.
Ibrasp Instituto Brasileiro da Sa•
trataria Profissional a- oposição ao
térmo 685.200 marca A Secretária
•
Exaant
Mozano Modas e Confecções S. A.
nnosição ao têrmo 685.713 marca
Mosane.

Produtos de Petróleo (oposição ao
tê/an) 685.686 marca Nacional).
Rolam g Hans Co. (oposicâo ao
térm0 685.173 marca Crotothane).
Karibe S. A. Ind. , e Comércio
(oposição ao ténno -681.633 marca
Taribe).
Abderson Clayton ai Co. S. A. Ind.
e Comércio (oposição ao Mano 682.106
marca Soberato).
Fieltex S. A. Ind. Textil (oposição
ao tértno 681.718 marca Fieltex).
Damo S. A Id. e Com. Extaort.
e Import. (oposição ao têrmo 689.042
marca União).
Cia. Federal de Desenvolvimento
Econômico Financiamento Crédito "e
Investimentos (oposição ao tênno
no 688.628 nome comerc i al). Cone Ltda. Cerâmica São Marcos
(oposição ao têm() 689.343 marca
São Marcos).
Htunble 011 & Refining Co. (oposição ao termo 686.810 marca Veloz
SP).
Z

(oposiçãoao têrmo 610.437 março
Elmo):
Lab. Lepetit S. A. (oposicão ao
tétano 683.773 marca Dioguin).

Boutigne Mardne Ltda. (oposição ao
termo 683.977 marca Martini).
Cia. Teperman de .Estofament0.9 (oposição ao termo 684.103, marea
Diadema).
C.abornar S. A. Distribuição Comércio e• Indústria de Metais Coque e
Produtos Siderúrgicos em Geral (oposição ao termo 684.417, marca Cabo-

mar) .
Eucatex S. A. Ind.. e Comércio (oposição ao termo 684.557, marca
Castor).
Eletrotnecánica Dyna S. A. (oposição ao termo 684.846 marca Dinasa).
Guiam Irmão S. A. Ind. Comércio
e Agricultura (oposição ao termo n.'"

600.979, marca Sant'Ana).

Outubro de 1965
Perfumes Coty S. A. B. (oposiçãoao. termo 681.354, marca Cotylon) .
Perfumes Coty S. A. B. (oposição
ao teimo 681.355, marca Cotylon).
Perfumes Coty S. A. B. (oposição
ao termo 681.356, marca Cotylon).
Perfumes Coty S. A. B. (oposição
ao termo 681.357, marca comercial Coty/on) ,
Cia. Auxiliar de Empreendimentos

Comerciais _e Industriais (oposição ao
termo 688.252,•sinal de propaganda:
Tudo Tem).
Cooperativa Central dos Produtos Ru.
rais de Minas Gerais Ltda. (oposição

ao termo 681.483, marca Itambé).
Colgate Palmolive Co. (oposição ao

trmio 684.075, marca Colmate).
The Standard Motor Co. Limited (oposição ao tenni° 681.549, In a rca
Triunfo).
I
S. A. Des Etablisseinents Louis Regnier (oposição ao termo 683 ; 997). •
Sepab Soc. de Expansão Comercial
da Sabia Ltda. (oposição ao termo
666.129, nome comercial: Sipab Soc.
Industrial de Produtos Alimentícios da
Bahia Ltda.).
Bahia Industrial S. A. (oposição ao
termo 682.219, tnarca M T) .
Bahia Industrial S .A. (oposição
o termo 682.218, marca M T).
Oxilin S. A. de' Tintas Técnicas (oposição ao termo 688.523, marca
Rexolin).
Sepab Soc. de Expassão Comercial
da Babia Ltda. (oposição ao tétano tt.°
666.131, marca Sipab).
Rio Gráfica e Ediacira Ltda. (oposição ao termo 686.318, marca Rio).
Rio Gráfica e Editõra Ltda. (opost.
ção ao termo 686.826, marca Cinelándia, termo 687.809, marca Reportagem
de Bolso - termo 687.924, marca Imagem).
Angelina Ginotti (oposição ao termo 688.856, marca Gaivota).
Ernst Lazarus (oposição ao termo
687.078, titulo Magazin Elite).
Soc. Rádio Marconi Ltda. (oposição ao termo 689.275. titulo Escala
Marconi Rádio e TV).
Stilbras Comércio e Importação de
Aços Ltda. (oposição ao termo' ...,
676.848, marca Stilbras).
Irmão (oposição ao terZylberkan
mo 684.903 marca Bambina).
Confex Bel Tecidos e ' Confecções
Ltda. (oposição . ao termo 685.674 -.marca Belport).
A Sensação Modas S. A. (oposição
ao termo 683.203, marca folar).
Timoneiro Marcas e Patentes Ltda..
S. A. (oposição ao termo 683.658).
Ind. de Roupas Regência S. A.
(oposição a °termo 846.027, título: Regência).
A Sensação Modas S. A. (oposição
ao termo 684.592. marca Setedular).
A Sensação Modas S. A. (oposição
ao termo 683.204, marca Dular).
Timonciio Marcas . e Patentes Ltda
S. C. (oposição ao termo 684:486,
sinal de propaganda Rato Timoneiro.
Rio, 14.10.1965. - Assinei e encerrei 29 laudas do expediente deste Departamento. - Ni!ton Alviin Xavier
-, Diretor.
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rMARCAS DEPOSITAD4S
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade

Industrial

Da data da publicação começará

a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a conc~ do re g istro requeri&

',léria° n." 70.3.348, de 28-7-1965
'Waldemar Ferreira Soares e Adalul
Dornela
Minas Gerais

Indústria Brasileira
Nome Comercial
Termo n.° 703.349, de 28-7-1965
Waldemar Ferreira Soares e Adahil
Dornela
Minas Gerais

breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços. carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerlas. chassis, chapas cir
culares para veiculas. cabos de velculos
corrediços, para velculos, direção desiigadeiras, estribos, escadas rolanes. ' elevadores para assageiros, e ara carga,'
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocdrgas, moto furgões.
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas. reboques, radiadores para veiculos
manivelas. navios, Ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veiemos, selins, tricicles, d-,
rantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do'abgador e
acelerador, tróleis, trolei bus. varaes de
carros e toletes pare carros

Têrmo n.° 703.354, de 28-7-1965
Laboratório Sedabel Limitada
Minas G m'a 19

para facas, baterias de coslnha
de pedreiros, cadeados, correntes, caiai.
des, ,chaves de para lusos, conexões oAra
encr.namentos. caixas de metal para
portões, colunas, canos, chave, de teada. chaves inglésas, cabeções, canecas,
produtos inseticidas, termicidas. destacopos, cachepots. centro de mesa t oqueteleiras, caixas para condimente da
alimentos. cadeadus, caldeirões. caçarolas. chaleiras, cateteiras, conchas, coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro. cruzetas curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave..
cenas. cremones. cadinhos crivos, chaaa
tradore& cassinetes, cabos, chaves efusa
vos rara p orcas circulares, chaves -,r•
quimétrica. correntes para chaves cotá
chetes chaves para porcas distintivos,
dobradiças, descanso p ara talheres, pratos • copos. enxadas, esteres engates,
enfeites de metas. estribos. espátulas,
estojos de metal para carimbos eixos,
sxpandidor para tubos, estruturas meti.
tas, nrendenores de papel, suportes,
licas, escarradeiras. espremedores ' esmo
wadeiras, formões, foices, terro parai
cortar capim. ferrolhos. tacas. tacões,
fechaduas. fruteiras, funis. fOrmas para
doces, bolos etnbadas e pudins. Ranges,
fivela. furadores. ferramentas cortantes
Perfurantes p ara marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas. tirai
oe aço, ganchos, guanições de metal.
Garfos oanchos para quadros. aram nos
oara emendas de correias. grades pare
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de atolai
dispensas, divisões, divans. discoteca,,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivasta
unhas, tirantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, mesinha:: para rádio c telev14
são, mesinha., para televisão, moldura"
para quadros, porta 'retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaa
:Mus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines

E
Indústria Brasileira
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Têrmo n.° 703.355, de 28-7-1965
Laboratório Seaabel Limitada
Minas Gerais

Termo n. o 703.351, de 28-7-1965'.
Manoe do Nascimento S. Cunha
11,7filVrias Gerais

MNSC
Classe 50

Clasié 40
Para distinguir: Bilhetes de Loteria, carIsIávels Au geral de metal, viam), de tazes impressos, literais de propaganda,
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo Ladas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banqueta*
bandejas. domiciliares. berços. biombos,
cadeiras. carrrinhos para chá e café
conjuntos para dorsiitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e coainha, camas. cabides. cadeiras
giratórias cadeiras de, balanço, caixa
de rádios. colchões colchões de molar
dispensas. divisões vans discotecas
de madeira. espreguiçadeiras escrivaro

ursas.
roupas
ribas. estantes
mesinhas mesinhas oari adie e reievi.
são. mesinha na ra te,isão ninichtras
para quadros mirta rerra To s . 00Itronas.
noltronns-raril, • orate ie.ras norta -cha
péus uotás sntA s cama', Itavr wiros e
vitrines

Termo n.° 703.350 de 28-7-19F3
Waldemar Capovilla
Minas Gerais

Sociedade Agro Comercial
Paulista Ltda.
21

Pare oistiaguir Veicuios e uas partes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis auto-caminhões aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços

creques, clichê,, cartões termosplásticoa de identidade, etiquetas impressas.
faturas, folhinhas impressas, notas promissórias. recibos e rótulos
Têrmo n .° 703.352, de 28-7-1965
Rheno Comércio e Indústria de Calçados
Limitada
Guasabari

RHENO
,LvDOSTIIIA BRASILEIRA

.)9
Lalçados par homens, senroras e,
crianças
n—•LeibbC

Têrrno n.° 703.353, de 28-7-1965
Laboratório Sedabel Limitada
Minas Gerais

Rivagyrs
Indústria Brasileira
Classe 5
Um preparado farmacêutico

Classe 3
Um -preparado farmacêutico
remo n. o 703.356, de 28-7-1965
Laboratório Sedabel Limitada
Minas Gerais

Sedabel

•

Indústria Brasileira

Têm° n.° 703.358. de 28 -7- 1965
Artur Ebersardt S.A. Indústrias
Reunidas

Classe :s
Um preparado farmacêutico

São Paul,

Termo n.° 703.357, de 28-7-1965
krtur Ebersardt S.A. Indústrias
Reunidas
São Pãui:.

Astro mi F'en,

Artiock

Indústria Brasileira

,

Indústri—
a Bra—sileir;
I

Classe 11
Para distinguir terragenre ferramentas!
Alicates, alavancas arruelas. arrebites.
argolas. aldraves, armações de metai
abridores de latas arame aparelhos de
chá e café assadeiras, açucareiros. aparelhos tiara lavatórios arandelas. arestas aros almo f ada ri ses amoladores
awoladores de ferramenta& alças para
ancinhos, brocas hinornas baixelas
bandeias. bacias bornbonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal. bm.
cadeiras. bules, bisagra. buchas, bainhe

se 17 —

Para distinguir: Abridores cie carta

a.las

Clas
vancas para registradores, arquivos, 4'
mofadas para carimbos e par tints ak
lineteiras, a g uarelas, a p aT . res, a por'.
.adores, berço: ara mata-borrão, bro-

chas para cola e desenho, canetas ca.
netas tinteiros, canetas p ara desenhos.
crotadres de papei. carimbos, carbono,
compassos, calendários caixas para cor.
respondência, caiadores. cortado r es de
papei datadores, densenhadores, descais.
sos para lápis e canetas, espeto para pa.
peis, esponjeiras, estojos para lá p is G
canetas. estojos para minas de lapiseira,
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ficharias, fitas para máquinas de escre- desenho, cortadores de papel. carbonos,
Termo ri.° 703.362, da 28-7-65
des, varetas de controle do afogador e
ver grampos para papeis. goma arábica, carimbos, carimbadores, cola para papel. Sergio' Fabiano Mattos Botelho e John acelerador tróleis, troleibus, varães de
grampeadores, grampos para pastas, giz. coladores. compassas. cestos para cor .Henry Norman
carros, toletes para carros
Guanabara
lápis CM geral máquinas para apontar respondência, desenhadores, duplicadoTermo
n.° 703.364. de 28-7-65
lápis. mata-borrão, molhadores, nume- res, datadores. estojos para desenhos,
Sergio Fabiano Mattos Botelho e John
minas.
estojos
para
canetas.
estalos
com
.
radores, pegadores, percevejos para paHenry Norman
peis, papelão e tabuas, porta-blocos,. pe. esquadros. estalos para lápis, espetos.
Guanabara
•
nas de escrever, ponteiras para lápis. estiletes para papéis, furadores, fitas
para
máquinas
de
escrever,
gratites
para 4usos para livros, pastéis ara tinta
de desenho, resilhaa para papel raspa- para lapiseiras, goma arábica, grampeaClasse 21
deiras. réguas, registradores, separado- dores, lápis CO geral, lapiseiras, mamastinguir: Veiculas e suas partes
res para livros, separadores para papeis quinas para apontar lápis, minas para
timpanos, tinta para escrever, tira-horas, grafites. minas para penas. máquinas de moveis, auto-caminhões, aviões, amor
transferidor, tinteiros, trenas e tábuas escrever, máquinas de calcular. maqui- istegrantes, aros pafa bicicletas, auto
nas de somar. máquinas de multiplicar. tecedores. alavancas de cambio, barcos
com molas para papeis
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- breques. braços para veículos, bicicle.
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta. tala carrinhos de mão e carretas, cami
Têrmo ris, 703.359, de 28-7.1965
cartas, prensas, prendedores de papéis. nhões, caminhonetes, carros-ambulantes.
Artur Ebersardt S.A. Indústrias
percevejos para papéis, perfuradores. carros-tratores. carros-berços. Carros
Casse 21
Reunidas
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
tanques. carrosarrigadores, carros-car- Para distinguir: Veiculas e suas partes
São Pauli"
para mimeógrafos, tintas e tinteiros roças.
carrocerias. chassis, chapas, cir- Integrantes: Aros para biciJit tas. 41.1I0.•
culares para veiculas, cubos de vai- móveis, auto-carnint ões, avi3cs amorTermo n.° 703.361. de 28-7-65
cubos. carrinhos para máquinas de es. tecedores, alavancas ae camba) barcos,
Restaurante Mostro Ltda.
cravar. corrediços para veiculas. ,abos breques. braços para veículos, biciclede rodas, colmeias para radiadores de tas, carrinhos de mao e canetas camiGuanabara
veiculas, desligadeiras. estribos esca- nhonetes, carros ambulantes cimiabões,
das rolantes, elevadores para passagei carros, tratores. carros-berços, carrosros e para carga. engates para carros. tanques carros-irrigadores, carros, carIndústria Brasileira
roças, carrocerias, chassis. chapas cirlixos de direção, freios, fronteiras para
culares para veiculas. cubos de veicialos
veículos,
guidão.
locomotivas,
lanchas
Classe 17
carrinhos para máquinas de escrever.
motocicletas,
molas,
motociclos,
inato.
Artigos para escritório, almofadas para
cargas. moto fugões manivelas. navios. corrediços. para veículos direção, desliCarimbos almofadas para tintas, abriónibus. para-choques, para-lamas, para gadeiras, estribos, escadas rolantes eledores de cartas, arquivos, borrachas
Indústria Brasileira
brisas, pedais. pantões, rodas para bi vadores para passageiros e para carga
berços para mataborrão, borrachas par.
cicletas,
rals para veículos, raios para engates para erros eixos de direção a
Classe
41
colas, brochas para desenhos, cofres
freios, tronteirs para veículos guidão.
Canetas, canetas tinteiro, canetas para Para distinguir: Alimentação para aves bicicletas, reboques, radiadores para vei- locomotivas, larachas. motociclos, molas.
desenho. cortadores de papel, carbonos e animais, arroz, amendoaa, araruta, culas. rodas para veiculas, selins, tri- motocicletas, mutocargas. moto furgões.
caraabos. carimbadores. cola para papel. alpiste avelã, amido, ameixas, azeites. cicies, imantes para veículos, vagões manivelas navios. ônibus, para-choques,
coiadores. compassos. cestos para cor- açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas, velocipedes, varetas de controle de ato
respondência. desenhadores, duplicado- atum, amendoim, alhos, balas, baunilha gador e acelerador troteis, troleibus, va- para-lamas. para-brisas. pedais, pantões,
rara de carros. toletes para reinos
rodas para bicicletas, raiai para bicicleres datadores. estojos para desenhos bombons, biscoitos, bolachas, batatas
tas, reboques, radiadores para veiculas.
estojos para canetas. estolas com minas. bananada, bolos, bacalhau, banha, :a
de
28-7-65
Termo na' 703.363,
rodas para veiculas, selins triciclos, tiesquadros. estofos para lápis, espetos nela chouriço, chocolate, caramelos
estiletes pra papéis. furadores, fitas coalhada camarão, canas, carne de ba- Sergio Fabiano Mattos Botelho e John rantes para veículos, vagões, velocípeHenry Norman
,para máquinas de escrever. grafite* go, açucar, café, cravo canela cebola
des, varetas de controle do afogador e
Guanabara
para lapiseiras, acima arábica. grampea- alho, azeite, banra, massas alimentícias
acelerador tróleis, troleibus. varâes de
dores. lápis em geral. lapiseiras, ma, leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas.
carros. toletes para carros
quinas vara apontar Vias. minas para creme de leite, creme de muro. condiTêrmo
n." 703.365 de 28-7-65
grafites. minas para penas. máquinas de mentos, crustáceos, chá, cravo, ca4é.
Sergio
Fabiano
Mattos Botelho e John
escrever. máquinas de calcular. maqui. cangica, charque, ciScris, castanhas, aoHenry Norman
na: de sanar, máquinas de multiplicar. minha, cangiquinha, conservas anmenGuanabara
imata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- ticias, doces, doce de banana, doce de
Classe 21
bos. porta-lápis, porta-canetas, porta- leite. drops. extrato para doces. de
cartas, prensas. prendedores de papéis, tomate e de carne, ervilhas, enxova, Para distinguir: Veículos e suas portes.
percevelos para Papéis, perfuradores, erva-doce, essênnclas para balas, para integrantes: Aros para bleic. i.etaa, autoréguas. raspadeiras de borrões, stenclls doces e para alimentos, figada, trutas móveis, auto-caminhões, aviões amorpara mimeógrafos. tintas í tIntefros frutas sécas, em caldas, cristalizadas e tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
compotas, féculas, figos, flocos, fermen- bremlies, braços para veiculas, bicicleto, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas tas, carrinhos de mão e carretas cami.
Tênno n.° 703.360, de 28-7-1965
de mascar, geléias. geléias de mocotó. nbonetes, carros ambulantes caminhões,
Artur Eberhardt S.A. Indústrias
goiabada, gorduras, gráo de bico, gla- carros, tratores. carros-berços. carrosReunidas
cés, glicose, gelatinas, grânulos, línguas. tanques carros-irrigadores, carros, carSão Paulo
Classe 21
linguiças, leite, lombo, bambo, leite con- roças, carrocerias, chassis, chapas cirdensado, leite em pó, legumes, lentilhas, culares para veiculas. cubos de veiculas Para distinguir: Veículos e suas partes
lagostas, mel, marmelada, mortadelas carrinhos para máquinas de escrever integrantes: Aros para taci aetas autoo
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos, corrediços, para veiculos, direção, desh- móveis, auto-caminhões, ,31i is5CS amorrolantes, ele- tecedores. alavanca de câmbio barcos,
molhos, margarina, massas alimenticias gadeiras, estribos, escadas é
para carga breques, braços para veiculas, biciclevadores
para
pasaageiros
e de tomate, melado, milho, noz-moscada. óleos comestíveis. ostras, paios, pes. engates para erros eixos de direção tas, carrinhos de mãe e carretas cami'Indús-tria—Brisfleira)
segada. peixes, pescados, panetones. freios, fronteira para veiculas, guidãa. nhonetes, carros ambulantes, camiahões,
pasta de amendoim. pikles, patês. pas- locomotivas, lanchas, motociclos, molas. carros, tratores, carros-berços, carros.Classe 17
tilhas, pó para pudins. ralinés, pâes. motocicletas, motocargaa, moto furgões, tanques carrosarrigadores, carros carArtigos para escritório, almofadas para pães de fôrma, pimenta. presuntos, pol- manivelas navios, Ônibus, para-choques, roças, carrocerias, chassis chapas circarimbos, almofadas toma tintas, abri. vilho. auel!os. quirera de milho. rações para-lamas. para-brisas pedais. pantões. culares para veículos. cubos de veículos
dores de cartas. arquivos. 'borrachas. tadas. sucos de frutas, salsichas sal rodas para bicicletas, raios para bicicle- carrinhos para máquinas de escr•ver.
berço., para mataborrâca borrachas para balanceadas, requeijão. rêscas. saga tas. reboques, radiadores para veiculos. corrediços. para veículos, direção. deslicolai, brochas para *lenhos, cofres. toucinho, tremoços, trigo torrões, toro rodas para veículos, selins, triciclos, ti. gadeiras, estribos, escadas rolantes elecanetas, canetas tinteiro, canetas para
radas, tâmaras, t.-ip:ocRs, viriPctre I rant-s para veículos, vagões, velocipe andaras para pa.ssagei ,os e pzire c;,rqi.4
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Suma la pano

engateis para erros eixos de direçao, • cabelo, glicerina perfumada para aro
freios, fronteira para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, Ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veiculas, selins, triciclos, timiei para veículos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes para carros
Termo n.° 703.'366, de 28-7-65
Guarda Chuvas Ltda.
Guanabara

de toumdor, grampos para o cabelo
para maquilagem, lança-perfumas.
çóes, líquidos dentifrícios, em pasta, me
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabao em creme, em elixir e em Fé
liquido* para ondulação, Permanente.
laxas para unhas, laqui, óleos para c
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumam petróleo para 4310 de toucador
pastas e pó para as unhas, pon-poas
Pa ra PÓ de arroz, papéis perfumados.
carminados e com pó de erros peares
pomadas perfumadas para o embeleza.
manto da cutia, pon-pema pó de

PROTECTOR

Termo n.a 703.369, de 28-7-65
Indústria e Mecânica 'Lucia" Ltda.
- Rio Grande do Sul

arroz

INDt7S1RIA BRASILEIRA
Classe 30
Guarda-dmvas para': homens, senhoras
e crianças
•
Termo n.° 703.367. de 28-7-65
Protector — Indústria Brasileira de
Arcendino Alves Pereira
grasilla
•

Escola de Datilografia
Presldente
Classe 33
Ensino prático protissiond. Cursos de
dactilografia, corerspondência e auxiliar
de escritório em geral
Tarmo n.° 703.368, de 28-7-65
(Prorrogaçao)
Valery Pesfumes do Brasil S. A.
São Paulo

PRORROGAÇAO

ENNIS CLUB
INDUSTRIA

BRASILEIRA

(lasse
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral:. Aludiscar. água
de beleza água razial água de Lavanda
, agua de colónia arminhas iaua de
quina agua de rosas, água de eitaze
ama -ananim perfumada liquida' em pó
em pedras para banho milhantinas
bandolinas batons co.smeticue para r
cabeia pestanaa duos t bigode*
crayons cremes para a pele. carmins
cheiros em pastilhas em 'enleies eu
lentilhas em trociscos e •m pílulas
creme* para barbear creme* dental
depilatórios desodorantes %sol ve ate*
ersancias extratos estojos ai perfumes
creme para limpeza da pele e oara arar
de pó de arrua -smaltes cara unhas
escavas para dentes cabelo rouoas
cibos e unhas. fixadores para o cabelo
pestanas cílios e hi g ofl ea. f vota, Dar*

LUDA
Indústria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços
breques, braços para veiculo*. bicicletas carrinhos de mão e carretas, canal.
nhonetes, carros ambulantes, caminharas
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-trrigadores, carros, carroças, carrocesiaa. abaula, chapas cir.
culares para veículos cabos de veiculo)
corrediços, para veiculo*, direção desta
cadeiras. es' !boa, escadas rolanes. elevadores para asPagemos e ara carga
engates para carros eixos de direção
freios. fronteira-, para veiculos guidão
iocomotivas. lanchas, motociclos, molas
motocicletas. MotocargaS moto boroas
rodas para bicicletas, raios para bictcle
tas, reboques. radiadores para veículos
'manivelas, navios ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veiados, -selins. tricicles ci.
vantes para veiculos, vagões, velocipe
dez, varetas de contróle do abgador
acelerador tróleis. troleibus. varaes de
• carros e toletes para carros
Termo n.° 703.370, de 28-7-65
Couros Ofco Ltda.
São Paulo

uarany
Indústria Brasileira
Classe 49
Bolas

bases para tele çories, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixa, para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coca, canecas, colheres, conchas, cestas para pio, caminhas capas para álbuns e para liam
cálices, cestoa, castiçais para, velas,
g
caixar para guarda de objeto.. mauI
chos, coadores para chá. descanso ?ara
in-dústria Brasde"
pratos, copos e copinhoa de plisto:o
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, collierinhas, pasinhas
Classe 32
Almanaques, anuário:s. álbuns impres- garfinhos de plástico para sorvetes, for.
sos, cartazes. catálogos, Jornais naco- minhas de 'plástico para sorvetes, discos
anis e estrangeiros, publicações impres- embreagens de material pláarico embasas. revista. Propaganda em radio, lagens de material plástico para sorvetelevisão. tornais, programas radiofóni- tes estojos para obietos, espumas da
cos, peças teatrais e c,nematograficaa nadou, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
e revistas impressa,.
pratos, funis, formas para doces. titaa
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechai
Termb n.° 703.372. de 28-7-65
para bolsas, facas, guarnições, QInt
Joseph Chachan Magazin S. A.
soes para chupetas e mamadeiras, guarMinas Gerais
nições para porta-blocos guarniçoes
para llquidificadores e para aatedeiras
de frutas e legumes, guarniaões de iralidei plástico para ctensilloa e Dialetos
guarnições para bolsar, garfos galeria*
para cortinas, (arroz, laminados. piar
tiaos, lancheiras, manteguelras, amiais
°landis, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. Pratos asneeiroia pás de costnha. pedras Domes. artigos. protetoes para documentos. pua
*adores de água vara uso domestica
gaa, travessas, tipos le material pliratico, sacolas. sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento vasos, r.1-n
caras, colas a trio e colas não maleitas*
ear outras classes, para borrarna para
corri:me* para marcineiroa. para sapateiros,para vidras, pasta adesiva para
correia
s, pasta e pedras para afiar
Classes: 8 e 40
rebolos, adesivos ' para tacos adesivos
Marmitas, caldeirões, aparelhos elétripara ladrilros e adesivos para azuleloa,
cos em geral, móveis de metal, vidro ou anI., carretéis par tecelagem e guina
madeira, estofados ou não, colchões tra- ' iõe8 de material plástico para Indúsvesseiros e acachoados
tria geral de plásticos
Têm° n.° 703.373 de 28-7-65
Termo n.° 703.374. de 28-7-65
Artaplast S. A.
Artaplast S. A. •
São Paulo
São Paulo
Tarma n.° 703.371, de 28-7-65
Airton Lima Barbosa e Cleber Teixeira
dos Santos
.Guanabara

'fi as a

Mauá

_4

...49
A

• •industr
ut Brasileira.

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria/
plástico e de nyion: Recipientes 'abra.
cados de material plastico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas açucareiros,
armações para óculos, bules, bandeias.
base para tele i-ones baldes, bacias, boi.
ias, caixas, carteiras chapas, cabo.
Classe 23
para ferramenta . r. utensilios. cruzetas,
Para distinguir: Artefatos de materlat caixas para acondicionamento de aliplástico e de nylon: Recipientes taba mentos, caixas de material plástico para
cados de material plástico. revestimen bateria,, coadores. coas canecas cotos confeccionados de substancias ani 'heras. conchas, Cestas para pão, testi.'
mais e versetais: Argolas, açucareiros abaa capas para álbuns e para livros
! armações para óculos, bules, bandeias cálices, cestos. casticals para veias.
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'

caixas para guarda de objetos :riachos, coadores para chá. descanso aura
pratos, copos e copinhos de plásare
para sorvetes. caixinhas de plástico
para sorvetes. colheruaha&. pas,nhas.
garfinhos de plástico para sorvetes !arminhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico embalageria de material plástico pa a sorvetes estou» para objetos. espumas de
nadon, esteiras, enfeites para automóveis massas anti-ruidos ascoadozies de
pratos funis, formas para doces. liras
isolantes, tilmes, tios de ceallose. tacho.
para bolsas tacas, guarniçoits
Ceies para chupetas e mamadeiras guar
rações oara porta-blocos guarnições
para liquIditicadores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições ia material plástico para ctenstlios e objetos
guarnições para bolsas. garfos galerias
para cortinas, jarros. laminados, plásticos. lancheiras. ,nanteguerras
ormóis vendedores de rou as puxadores, aara móveis pires, pratos paliteiros. ás de cosinha pedras nome& artigos rotetoes para documentos puxadores, de água para uso domestico
porta-copos. porta-piqueis, porta-notas,
porta-documentos placas, rebites, rodiohm, recipientes, suportes su ortes para
guardanapos, saleiros Pubos, tigelas,
tubos para ampolas. tilbos paragas. travessas tipos de material plástico sacolas, sacos, -saquinhos. vasilhames para acondicionamento vasos. xl;caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para norraena para
cortumes. para marcineiros. para sapateiros para vidros pasta idesiva para
correias pasta e pedras para a fiar
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
para ladrilros • adesivos 71ar a azidelos,
anéis., carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para ladeia.
teia geral de plásticos

•

p

p

p

p

-

Termo n.° 703.376, de 28-7-65
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Funcional
Indústria Brasileira

atinas. combinações, carpinhos, calças capas de algodão para os mesmos; cade senhoras e de crianças, calções, :ai pas de seda: guarda-cCativas e guardasueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks. sóis; sombrinhas e suas partes integrantes
tales. _toucas. turbantes, ternos, uni
Têrmo n.° 703.377. de 28-7-65
formes e vestidos .
(Prorrogação)
Termo n.° 703.375, de 28-7-65
São Paplo Alpargatas S. A.
Joaquim Rodrigues dzt Costa
São Paulo
Minas Gerais

CORINGA
Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fechos corrediços, pressão e colchetes
Terei on.° 703.381, de 28-7-65
(Prorrogação)
São Paulo : Alpargatas S. A.

7O3.378 . s 703.379, de
28-7-65
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A.

Termos

Classe 4
Fibras vegeteis de taidas as espécies
Termo n.° 703.384. cl., 28-7-65
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

Pdffia D'Oro,
Indústria Brasileira

São Paulo

Classe 42
Aguardente e ..terivaris.

PRORROGAÇÃO

ALPARGATAS

São Pauli:

PRORROGAÇÃO

30IADEIRO
Classe 12
Botões. alfinetes comuns, fechos corrediços, pressão e colchetes
Classe 23
Para distinguir recidos em geral. a.
ddos para confecções em geral. Pare
tapeçarias e para artigos de cama
mesa: Moda°, alpaca. cânhamo, cetim
caro*, Lasemiras, fazendas e teedos
lã em peças. luta. i a•sey. linho avim
paco-paco. percaline, raial, revoo, seda
natural, tecidos lásticos. tecidos haalimentícios croquetes, compotas. Cais
ROMA 'nal ap mala InUfui02 -sleata2
Perimeabilizantes e tecidos de nano couro

p

e vestidos

(Massa 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas. Carapuças, casacão, coletes, capas. chatas
cachecol,, calçados, chapeus. cintos.. cintas, combinações, corpinhos. cal;as de
senhoras e de ermitoa calções, ealk..-as
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas
colarinhos. cueiros, casacos, chinelos.
domino& echarpes, fantasias; fardas. pa .
ri militares e colegiais. fraldas, galo.
chas, gravatas, gorros, jogos de linge.
rie. jaqueta* leques. luvas, ligas. leis.
cot. manted. meias, maiôs. mantas mandrilo, mantilhas, paletos.,palas. percho
ar, peugas, pulover, pelerinas. pow-hes
polainas pijamas, punhos. perneiras
quimonos, regalos, robe de chambre
roupão. sobretudos. salsa. suspensorlos
salda de banho. andalias. sweater char-

Termo a.° 703.380. de 28-7-65
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo.

*

Ikvoir3-wiegi).s,..\ ilk
.,16b1
,01111kj

p
p

PRORROGACÃO

PRORROUACÃG

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Aefasalhus.
I;RORROGACÃO
• entals alparcatas, anáguas blusas.
botas. botinas. blusões boinas. baba.
douras bonés, capacetes cartolas cara.
roucas casacão. coletes. capas chalas
cachecols calcados chapéus cintos
461,4-ren_
pis camisas camisola& •!andsetas
cuecas ceroulas. colarinhos. cueiros
saias. casacos chinelos domaras achar.
pari fantasias fardas para militares co.
komis fraldas, galochas. gravatas gorros lo os de !ingerie taquaras lagués
lnvas ligas, lenços mantas- nelas
imatess mantas mandrião manilhas oaclasse 30
leths nalas oenhoar pulavas velerinas
pragas. onches oolainas otlamas pu: Armações de guarda-chuvas e guardaabo*
erneiras
ailienonos.
regalos sóis: bengalas, barbatanas para os mas4a,..pens6rios. sairias Ir banho. sandálias :mos: cabos e ponteiras par bengalas,

g

Termo n.° 703.382, de 28-7-65
(Prorrogação)
Companhia Agricola Fibrasil

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes apaiari,.
vos. aniz. bitter. brandy. conhaque. cervejas fernet, genebra. gin.
res. aectar, punch, pimperminj rhum.
rucos dd frutas sem álcool vinhos verenuth. vinhos espumantes, vinhos

quinados e whisky
Têmno /n.° 703.385. de 28-7-65
Indústria de Bebidas Milani S. A
São Paulo

Classe 42

Para

distinguir; Aguardentes, aperiti.

les. sungas, atolas, soutiens. slacks vos. aniz.. bittet, btandy, conhaoue, certaier toucas, turbantes, ternos, nitorates vejas fernet, genebra. gin, kumel. licores, nectar. punch, pimpermint, rhum,
a vestidos
sucos dd frutas sem álcool vinhos verTermo n.° 703.383. de 28-7-65
muth, vinhos espumantes. vinhos
Indústria de Bebidas Milan' S. A.
quinados
xhisky
São Ruiu

Saratoff
Inchiori p. 13rasileira .
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperta
vos anis. hirtar. trandy. conhaqi.e. ,cer
velas ternet. genebra gin ;cume' tico_
re_.s. nectar. unch pimpermint rhun
sucos de trutas em álcool. vinhos ver
muth, vinhos es umantes vinhos qui
nado a h isk

l

p

p
. ,

Tèrmo n.° 703 386 de 28-7-65
Indústria da Bebidas Milani S. A.
São Pd1110

Planalto de São Roque
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42

Anuarnenres aptriti:
Na i-a
isttnquir
vos ana bitrer hrandv conhanue, cervejas temer genebra qin ichmel, licores nectar minch pimperrnint rin lu.
-nicos dd trutas sem Mino' vinhas vermuth vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
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Témio a. 703.387, de 28-7-65
Industria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

i!
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: A g uardentes, aperitivos. anil. bitter. brandy, conhaque, cer
vejas terna genebra, gin, kumel. licores nectar. punch. pimparcamt, rhuau,
talcos dd trutas sem álcool vinhos vermuth. vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky

tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins,
qneilos, rações balanceadas para animais. requeijões, sai, sagu, sardinhas.
saaduiches. salsichas, salames. sopas eu
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
tremoços tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n. 703.389, de • 28-7-65
Usafarma S. A. — Indústria Farmacêutica
São Paulo

Ir"
Re
LOACrenIVI

mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papeis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões. atendia
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Termo n. 703.392, de 28-7-65
Peminá Modas Ltda,
Guanabara

Termo n. 703.397. ar 287-65
Romper Roona inc
Esta sos Unidos

Femin Modas-Lt-cla.,'
Nome coniescial

Termo n. 703.394, de 28-7-65
Mademoiselle Modas e Confecções S.A.
Classe gisi
Indústria Brasileira
Guanabara
13 ,41/guetos passatempos c taversões ela
gera, 3 ta lse-,: álbuns Impressos paia,
Termo n. 703.388. de 28-7-65
Classe 3
recortar
e armar quebra cabeça. mima
Indástria de Produtos Alicnenticios
Vermifugo
turas
de
Irisas automoveat carnialiõ
Instantâneos Ltda.
tratores. Mc:Lactas, trai aos e av bei
Termo n. 703.390 de 2$-7-65
Rio Grande do Sul
i Usafanma S. A. — Indústria Farmaminiaturas Ir armas em l era para hiar.
cêutica
car bara.hoa bolas icas dadoa
enigmas. ¡ovo , instrutrasa beliches; pa
São Patuo
tias p iões nal ;aturas de to& CP s e tpo
Classe 28
Arteratos de profusos acabados ded eri- vais de sala cosinha e Quarto, para
gem animal, vege-a ou mineral. arti- brinquedos, redes, rroluas. tabuleiro.;
gos de piaaricos eia geral
tacos de bithi-,1 mesas 1.? Imihar raquetes, logos witaaturas de artigos e obi-,
Termo n. 703.395. de 28-7-65
tos usados na vida real -lar. brinquedo%
Bronze Representações e Promoções bonecos. nraur urras de ao mais pala
Indústria Brasileira
brinquedos. bichinhos de pelúcia. pl5as
Ltda.
tico ou borracha
Guanabara
Classe 3
Termo n. 703.398. de 28-7-65
Vermifugo
Romper Rootn !nc.
Estacas Unidos ia América
Termo n. 703.391, de 28-7-65
"Ortemag" Organização Técnica de
Máquinas Ltda.
Classe 41
Brasília
A.casho t .as . aletria, alho, aspargos
Classe 50
açúcar alimentos paat animais, amido.
Coretagens e promoções
amêndoas. ameixas. amendoim. araruta
arroz atum, aveia, avelas, azeite. azei,
Termo n. 703.396, de 283-65
nanas. banha. bacalhau. batatas. bals,
Romper Roorn, Inc.
biscatos. bombons. bolachas. baunill
café em p ó e em grão. camarão. cana
Estados Unidos da América
em nau e em pó. cacau. carnes. cba
caratbelos, chocolates. confeitos, cravo.
Indústria Br—asileira
cereais. caminho, creme de leite. crema
anmentIcios croquetes, compotas. caraClasse 17
sies coalhada. castanha. cebola. condi
mentos para alimentos. colorantet. Artigos para escritório, almofadas para
chouriços. dendê doces, doces de fru- carimbos, almofadas para tintas, abriClasse 49
tas es p inafre. essências alimentares, em- dores de cartas. arquivos. borrachas. Brinquedos, passatempos e diversões em
Classe 49
para
padas ervilhas. enxovas, extrato de to berços para mateborrao. borrachascofres.
Brinquedos,
pamatenn-ms
e 4 4 ver• cws era
geral
e
saber
álbuns
'impressos
pars
mate. farinhas alimentícias. favas, fé colas, brochas para desenhos.
wOer: álbuns tmiressos para
geral
a
arras.
quebra-caèeça.
minta.
^tronar
e
cuias flocos, farelo. !cimentos. Milão canetas, canetas tinteiro. canetas para taras de itens. automóveis caminhoSes. recortar e armar, quebra-cabeça. rniaiafigs!, frios, frutas secas naturais e cris- desenho, cortadores de papel. carbonos. tratores, bicicletas, trict slas e aviõe.a. tums de -atas automóveis caminhões,
tal:Tadas: gricose gama de mascar. gor- carimbos. carirabadores. cola para papel.
tratores. htcisietas, triaicloa e avi5.4
duras granulos. grâo de bico. gelatina. coladores. compassos. cestos para cor- miniaturas de armas em gcral pare brin miniaturas de armas em geral pare brinGo.abada geléias herva doce. berva respondência. desenhadores, duplicado' car. bsra'bca bolas, nc e eras dados car. bara tos. bolas Poucas-is dados.
mate hortaliças. lagostas, lingual. leite ter datadores. estolos para desenhos. enigmas. fogos instrutiva.: boliches. pa- aninniaa logos ristrutivoa. boliches: pacolatansado leite em pó. legumes em estolas para canetas. &tolos com minas. tins piõed. marasauras ar togacs a mó tins pities. ta:ratar-uras jfoçases e iras
constava lentilhas, linguiça. louro, mas escruadros. estolos para lápis. espetos. veie de adie casinha e Quarto, para areis ris sala cosinha e marto, na:*
sas alimenticias mariscos, manteiga estiletes para papéis. furadores. fitas hrinquedos, redes, roletas taboleiras brinquedos. radas, atiletaa tabeleis as.
niziroarína marmelada macarrão, mas Para máquinas de escrever, grafites tacos de afiliar mesas de bilhar. ramse,
sacos de baba: . mesas de bilhar rumasa lv tomate me n e melado. mate. mas. para lapiseiras. goma arábica. grampeatea, logos mailaturas dc astiaoa e ob;a&si oara mingaus. molhos moluscos dores. lápis em geral. lapiseiras. ma- tes, logos miriaturas de arst gos e
usados na vida real, para brinque s, ss, tos ussaloa tia v da real para isrinquedos
t. Ma mortadela, nós moscada. no- q uinas para apontar lápis. minas para tos usados
bonecos, mi/rataras de mimais para bonecos niniaturas de animais am.a
7 e N óleos comastivels. ostras, Ovas. grafites. minas para penas. máquinas de
brinquedos. bichinhos de pelúcia, puís brinourdoa bichinhos de pelúcia. plã % escrever.
máquinas
de
calcular.
maquinai s pinos prlinés. pimenta. pós para
f ICC nu borrada,
tico ou borracha
o . d ms, °Lides. peixes, presuntos, pa• nas de sonsaa'tnáquinas de multiplicar.
•
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/
miniaturas de arnaas em gaia. para bancar banam.- bolas, bonecas, dados.
enigmas. laaos instrutivas: boliches; nai "os, piões, miniaturas de iogões e, mó
seis de sala, LosInha s. quarto para
trniquedos 'redes, rmaas, taboleirus
"
tacos de aahar. mesas de i ilhar, racpse
tas, jogos miniaturas de artigos e obje-Classe
Brinquedo4 tessatemnos e diversões em tos usados na sida real pari brinquedos
geral a saber: álbuns impressos para h .necos tr r I turas de animais pasa
recortar e amar quema-cabeça minia- brinquedos, bichinhos de fidúcia, plástico ou borracha
turas de trans, automáveis, caminhões.
tratores, blecastas, tridcios e aviões
Térmos na. 703.402 a 703.404, de
miniatu-as de armas em seta' para min28-7-1965
aar, bara.: os bolas aonecas, dados
Romper
Room, Inc.
enigmas, iogus instrutivo,: boliches; Liatins, Oca miniaturas de ictç Etes e móEstados Unidos da América
veis de sala cosinha e auartO, para
taboleiros.
brinquer.os. st nes, roa-as
"ROMPER R OOM
tacos de balida mesas ds bilhar, rauir
tua, jogos .n liaaturas de s.!: gos e abica
tos usados ia vaia real siara brinquedos.
Classe 49
'banecos. ma aturas, de ar mais para
brinquedos, bichinhos de pelúcia, das logos, brinquedos artigos desportivos e
Passatempos, a • saber: álbuns para re•
fico ou borracha
..ortur e armar aviões, autrati!‘vels
Termo n. 703.400. 3e 28-7-65
aros, argolas. bercinhos bonecas, bons
Romper Roam, Inc.
:os, baralhos de cartas bolas pars
Estaca. Unidos ria ranérica
'tio, carrinhos, carrocinhas, caminhões
•f
todos os esportes, brinquedos em torta
le animais. 'balões de brinquedo. bilha
.
res, brinquedos mecânicos. brinquedo',
em forma de instrumentos musica is
brinquedos em forma de armar. brin
Glasse 49
Brinquedob. aassaterapos e diaersões em quedas de borracha com ou sem asso
geral a sal er: álbuns •rainessos para :arfas . de Iogas, chocalhos caneleiras
:acostar e armar quebra-cabeça, mima cara esporte. cartões para lido cata
curas de trens automóvais. caminhões. ribas de brinque o, casinhas de armar
tratores. oicaletas, tr lcicais e avióas. cadeiras de brin edo, carteiras e er,
.miniaturas ae --mas em geral para baia: velopes com l6lHss para recortar e
can ha .a . bcs; bolas bonecas, lados armar. calçadas para bonecas cordas
enigmas , loaos :nstrutivos, bolirhes; na e ngenhos de guerra de brinquedo ter
tina niões mniaturas de togões e mei infusa de engomar. tenamentas para
vela as sa ia cosinha e atraia°, Para crianças. figuras de aves e animau.
brinquedos
edes, role:as, taLoleiros figuras para leigo de sadrez. fogões e
tacos di iri,a mesas ie bilhar saque fogaozinros de brinqueaos. logos de
tu jogos mi...aturas de artalos e Gaia Futebol de mesa joelheiras para esporte
tos usados aa saia. real, amai brinquedos ganchos para pesca. pulsos para ertan
bonecos. a iaeturas de animais para cat.., halteres.. anzóis. iscas artificiai.
brinquedos. bichinhos de pelúcia, plIs
?ara pesca, logos de damas. jogos dr
tico ou borracha
lorninó. jogos de raquete linhas ?ara
rarmo n. 703.401, ie 28-7-65
usam. luvas para boi, oara esgrima
Termo n. 703.399, de 28-7-65
Romper Ruma Inc.
Estados 1 liados da Arranca

OR. SIM PIM "

"UNI DUNI TE

Romper Roo.., Inc.
Estai:to:, unidos la América

Casse 49
Brinquedas reasaterripos e d'versaes ra,
geral a salsas: álbunr mpressos pasi
recortar e a,maa quebra--abeça. minia
taras de trer,e automóveis caminhoca
tratores bictea.tas, triricias e aviões

Classe 32
Almanaques, anuários, albuns •tripres
sos, boletins, catálagos, edi.Aes Untarasas, folhetos, jornais, livros mipressos,
publicações impressas, programas radiofônicos e rádto-televisionado& peças
teatrais e cinematográficas. orogramas
circenses e revistas
Classe 41
Azeites, café, carnes de todos os tipos,
cereais, cremes, extratos alimentícios
fitrelos alimentícios, farinhas alimenticias, firos em geral, massas alimenticiaa,
óleos alimenticios, pães,' palites raizes
–
comestíveis, sal, sanduiches, sucos alimeãticios tubérculos comestíveis e
vinagre
Têrmo n.° 703.405, de 28-7-1965
BEI — Brasília Exportação e Importação Ltda,
São Pauto

Bei
Indústria Brasileira

Classe 41
Alcachofras. aletria alho aspargo*
vaiem alimentos paru animais amido

arroz. atum aveia avella azeite ,azei
tonas banha bacalhau batatas balas

Termo zi.° 703.406, de 28-21965
Embalagens de Cereais Triunfo Ltda,
Guanabara

TRIUNFO
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para . animais, amido,
amêndoas. arrelias, amendoim, araruta.
arroz, atum aveia. avelàá, azeite, azeitonas banha. bacalhau, batatas, baias,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
:ah em pó e em grão. camarão, canela,
em . pau • e em pó. cacau, carnes. chã,
caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
cereais. cominho. creme de leite, cremes
aiimenticios, croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos oara alimentos, colorantes,
aaouriços, dendê. doces, doces de. frutas espinafre, essências alimentares, em.
nadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas. fé-.
-ulas. flocos tareio, fermentos, feijão,
figos, frios, trutas secas naturais e cria-anzadas: glicose, goma de mascar, gorauras, grânulos, grão de bico, gelatina.
aoiabada, geléias. herva doce. herva
«iate. hortaliças, lagostas. linguas. leite
-ondensado. leite em pó. legumes em
sonserva. lentilhas anguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada.. macarrão. maset de tomate, mel e melado mate. massas Para mingaus, molhos, moluscos
mostarda mortadela nós moscada notes, óleos comestiveis, ostras. ovas,
unes. paios, pralinés pimenta, pós para
audin.s, pick'ea, peixes, presuntos, pa,ês, petit-oois pastilhas- pizzas. pudins;
menos. rações balanceadas para sal'
riais, requeaões. sal. sagu. sardinhas,
sanduicaea salsichas, salames, sopas e.13.
atadas, sorvetes- suco de tomate, e de
a-utas: torradas, tapioca tâmaras talha.
"ar tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves. torrões,
roacinho e vinagre
Termo na 703.408, de 28-7-1965
Laboratório Químico Nortefarraa Ltda
Pernambuco

oara pular. clavinas para tiro ac alvo

ascoitos bombons bolachas aaunilha
ale em pó e em gláo camarno canela
an pau e em cai cacau carnes cha
-aramelos. chocolates confeitos. cravo
:ereais. cominho creme de leite. cremes
samenticios croq uetes, compqtas can
rica coalhada. castanha cebola. condi
mentos para alimentos. coiorantes
.houriços, dendê ¡ocas doces de fru
ns, espinafre essências alimentares, em
aadas ervilhas enxoval. extrato de to
mace, farinhas alimentícias tavas fé

copos de dados, caixinhas de música
lados . fardos. discos. dominós espia
gardas de brpinque-do. espingardas
vento. estaquinhas Liara jogar, enigmas.
aara logador de soco. máscaras carna
valescas. mesas -de bilhar de campista
de roleta, de xadrez. mobilias de min
zuedo,' miniaturas de utensílio: domes
tico.. patins. patinetes piões. petecaa
p laquetas para ginástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez, pelo
cais de brinquedo, pistolas 'de atirar
tas, pianos e outros Instrumentos nsusi
flexas papagaios de -pape., panelinhas
quebra-cabeças em forma de , armar
raq uetes, redes de Pesca redes oara
logos, rodas de • roletas, revólver de
brinq uedo. soldadinhos de chumbo. ta
bielros para logos, tacos de bilha.
tambores para crianças. tambureus
tamboretes, -tênis de mesa. trena e mas
férreas para brinquedos- varas para
pesca, vagnneres. e repeliria

igos, frios, frutas sêcas naturais e cria
nilzadas: griccme goma de mascar gor
luras. grânulos. gráo de bico. gelatina
goiabada geléias heiva doce herva
mate. hortaliças. la gostas línguas tette
-.ondensado leite em ob. legumes "ar
:oaserva_ lentilhas lin g uiça. louro mas,
sar alimenticias, mariscos. manteiga
ma rgarina marmelada macarrão mas
ia de tomdte.. orei e melado mate. massas para iningaus---molhos moluscos
mostarda. mortadela nós moscada 'sohen. óleos comestiveis, ostras, ovas.
•
oiaos orlints pimenta :sós cara
•
nickles peixes, presuntos na
cai oetit-nois, estilhas. pizzas ciudins
Ple11(13 rações balanceadas oara
•
requeildes sal sagu.. 4ardinhal
ur.duiches salsichas. 'afames sopas sts,
aradas. sorvetes IUCCV de remates e et.
Ciasses: 1, 2, 3 e 48
fruta*: torradas ta pioca tâmaras talha
am tremoços tortas tortas oara at+ Substancias químicas e preparações usa.
das nas indústrias da totogratia, na'
//ente de 'animais e etre& roerdes
análises e pesquisas, substâncias e Pla!
toucinho e amacia,

mias, flocos farelo , fermentos Fergie
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Publfersçao feita de acordo e,orn o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Canta a prazo de 60 disus para o defèrimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
Intelcoal da Propriedads 7.ndustria1 aqueles que se litigarem prejudicados com a concessão do registro requerida
parações anti-corrosivas e anh-oxidantes. Substâncias quimicas, produtos e
preparados para serem usados na medicina e na farmácia. Perfumarias, cosméticos, denti çricios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucador I
e es:ovas para os dentes, unhas,
cabelos e roupa
Termo n.° 703.407, de 28-7-1965
Debret Calçados Ltda.
Guanabara

DEBRET
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças; cintos, bôlsas e chinelos
Termo n.. 703.409, de 28-7-1965
Laboratório Indigena Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 2
Defurnadores, inseticidas, espirais e
banhos de descarga
Termo ti.° 703.410, de 28-7-1965 .
Móveis Elite Ltda.
Guanabara

ELITE
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. Inclusive móveis ara escritórios: Armários
arménios para banheiro e para roupa:
usadas, almo'adaa, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas. domiciliares. berços. biombos
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos vara terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões. colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecar
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mezinhas mesinhas para rádio e televisão, mezinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas
boltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-carnas. travesseiros e
vitrines

Termo n.° 703.411, de 28-7-1965
Cia. Metropolitana de Aços
Guanabara

seios, pinças anatómicas. pincéis- para
macas, meias elásticas protetores para
garganta, armários para fins nospitalares. camas, carrinhos para transportes
de doentes, mesas para clinica médica e
hospitalar e serra para maquiotrsnia
Classe 28
Artefatos de plástico não incluidos cm
outras classes, a saber: tubos, vasilhaIndústria Brasileira
mes, fõlhas, chapas, laminados perfilados, rodizios, sacos e embolagens
Classe 5
Classe 31
Aço laminado
Tampas ou cápsulas para frascas ou
vasilhames
Termo n.o 703.412, de 28-7-1965
Cia. Metropolitana de Aços
Classe 39
•
Guanabara
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não inchados em outras classes: Arruelas, ar
golas. amortecedores, assentos para ca
lemas. borrachas para aros, batentes c4
Indústria_ Brasileira
cofre, buchas de estabilizador buchas
Classe 5
buchas para jurnelO. batente de porta
Aço laminado
batente de chassis, bicos para ammadei.
ras, braçadeiras. bocais, bases para te.
Termo n.° 703.413. de 28-7-1965
!elo" borrachas para .carrinhos Mclus.
Onibla S.A. Indústria e Comércio de criais,
borracha para amortecedores
Papel
bainhas de borracha para rédeas. cochun
Guanabara
de motor. câmaras de ar. 'chupetas. cor
racha, chapas e centros de mesa cor
parac entro de mesa calços de borraPRORROGAÇÃO,
iões massiços de borracha cabos para
ferramentas chuveiros, calços de bor
das de borracha, capsulas de borracha
:ha 'para máquinas, copos de Lorrache
para freios. dedeiras desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embalos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em quebralacte
para orneiras. tios de borracha lisos
Classe 38
baianas de borracha. guartsiçO-is para
Toalhas de papel e papel higiênico
automóveis guarnições para velculos,
Termos ris. 703.414 e 703.418a de
lancheias para escolares, lâminas de
28-7-1965
borracha pára degraus, listas de borTexiplas — Lates e Plástico 1",,tda.
racha. manoplas maçanetas, protelo.
Guanabara
res para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador. pe.
dal de partida. paras para ousinas,
pratinhos. pneumáticos. pontas de borracha rara bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios revestimentos de
sembaic e isolador suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanmoto ' sapatas ;to pedal do breque. re
vais, sanfonas de vácuo suportes de
rracha rod,,s de borracha para mólonas de partidas. saltos, solas e solados
de borracha surdinas de borracha para
aplicação aos 4ios telegráficos e telefônicos. travadores de porta, tigelas
tigelas tampas de borracha para conta.
Classe 10
gótas tiras de borracha para elabora.
Para distinguir: Algodão, agulhas para
ção de ubstancia, auimicas
injeções, aparelhos dep ressâo arterial
Classe 49
aparelhos par massagens, atastadores Brinquedos; bolas e balões de brinquedo
abre-bocas, abaixa-linguas. aparelhos
Termo n. 703.419. de 28-7-65
para surdez. abaixa-linguas, aparelhos
para surdez, afastar lábios, gengivas Divasa — Distribaidora de Valores
Ltda.
agulhas ará seringas. aarelhos elétro
dentários. cirúrgicos e eletro-diagnósti
Minas Gerais
cos. bolsas ara água quente bugias] b.s
turis, bombas de borracha ara fins ci
rúrgicos e rotéticos, bandeias rospitala
DIVASA — DISTRIBUIPPEL
res, cânulos, conta gdtaa. celalõrnetros
DE VALORES L'PDA,
curetas, colheres cortantes. cintas abdcs
cirurgicos para operações, termómetros I
Nome coniercial
minais. estiletes espátulas nnstrumoritos!

METRAÇO

METROSTAHL

Térmos ns. 703.420 e 703.421. de
28-7-65
Divasa Distribuidora de Valores Ltda.
Minas Gerais

VASA
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impe
sos, cartazes, catálogos, !orneis nac...
riais e estrangeiros. publicações impreC
saa, revista. Propaganda em rádio,
televisão. jornais. programas radiofônicos, peças teatrais e c,nernatográficas
e revistas impressas
Classe 33
Títulos, letras de cãmhio, financiamentos c investimentos
Termo ri.° 703.422. de 28-7-65
Universidade de Negócios e Minhatração
bdinas Gerais

IClasse 33
Insignia
Termo n.° 703.423. de 28-7-65
Serralheria e Mecânica Aspázia Ltda,,
Guanabara

Classe 11
Serralheria e mecânica
Termo n.° 703.425, de 29-7-1965
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Companhia Comercial C. Vinhas,
- S.A.R.L.
Portugal

Classe 41
Azeite comcstivel de olis.e:ra
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Têrmo n.° 703.124. de 28-7-65
Sebastião de Aguiar Belga
Minas Gerais

Têrmo n.° 703.430,de 29-7-1965

runprêsa Jornalística Radar Ltda.

Térmo n.° 703 .426, de 29-7-1965
r.,ojas Everest S.A.
São Paulo

Classe 37
Jornal

Têrmo n.° 703.431, de 29 - 7- 1965

cai, resistências, refletores, registrado,

São Paulo

losePh Kberlakian & Irmãos Ltda.
São Paulo

RITORNÁ
O
Classe 36
' Calçados em .geral
-Nome Comercial
Têrino n. c 703.427, de 29-7-196Ç
Diefenbach & Cia. Ltda..
de do Sul
Rio Gran
Classe 36
t..álçados para homens senhoras e
crianças
Têrmo n. 0 703.428, de 29-7,-1965
Rub/ac -- Lustres e Luminosos Ltda.
São Paulo'

tufas, fogões. iõrnos e fogareiros ele. i

irmos. 4aroletes, tuzivel, geladeiras, gar.
ratas térmicas, tampadas, lampeões,
ternas de mão e Internas portáteis, lustres. panelas de pressão, microfones.
pick-ups. aparelhos de refrigeração. rádios, rádios coniugados ou não com
tunogra!os. rádios fonógrafos. radicas me
ceptores relogios. reostatos. relays. re.
atores. redutores, pilhas secas e elétri..

!RADAR.

Classe 42
Aguardente, vinhos, rum, cervjas

Termo n.° 703.432, de 29-7-1965
(Prorrogação)
Indústria Paulista de Porcelanas
rgilex" S.A.
São Paulo

'PRORROG/40

Têrmo n.° 703.433, de 29-7-1965
(Prorrogação)
Dr. Jorge Sebt
São Paulo

!PRORROGAÇÃO
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sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados Para
móveis, bancos, balcões. banquetas'
bandejas domiciliares. berços, biombos.
Cadeiras. carrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios. contunta*
rara sala de jantar e sala de visitas
amiantos para terraços. jardim e praia
Conjuntos de armários e gabinetes !sare
copa e cosinNa camas, cabides, cadeia-g
giratórias. cadeira:, de balanço. caixas
de rádios colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
abas.' estantes, guarda-roupas, mesas
raesinhas. mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para .quadros. porta -retratos, poltronas
poltronas-camas. prateleiras. porta -cha
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines

Minas Gerais

SALVIA
.Lncaletria Brasileira
Classe 41
Manteigas, queijos e requeijões

São Paulo

PADARIA E CONFEITARIA
UTIL LTDk,
Termo n.° 703.438 de 29-7-1965
'
;Hahiplan — Habitações e PlanClamea
tos Ltda.
São Paulo

nabirLANrHABITAÇOES E PLANEJAMENw
TOS LTDA.

Classe 8
Para oisonguir: Arti gos e aarelhos elé.
~ I"
..á
tiroc e eletrônicos, artigos e aarelhoi
000:faViiiiilY:00000:W*0
te utilidade domésticas acendedores
.'tome Comercial
acendedores elétricos aquecedores (h
Classe '37
ambiente, aspiradores de pó. abai-iours kas branca& oara cama c mesa: i Têrmo n.° 703.439, de 29-7-1965
3ssadeiras elétricas, antenas agulhas kcolchoados para camas. colchas co Hablplan — Habitações e Planelamets
tos Ltda.
para fonógrafo& aparelhos para banho- 5ert ,rea -stregbes, fronhas, gua-idansde ar quente, aparelhos de cortar Dão nos lotAN• bordados logos de toalhas,
Cão Paulo
etparelros de comunicações interna apa l encéss mantas par • camas panus para
relhos de ar refrigerado e ar condido cosia:tia e panos de pratos, usilhas de
nado, aarelhos de alta tensão. aparelhos rosto e banho. toalhas ia Dosa toaHABI PLAN . •
Para moer e picar carne, aparelhos pa 'has vara lactar toalhas para chá e
ra solda elétrica, balanças baterias ele tatá. toalhas vara banquetes. guarnitricas batedeiras. brtedeiras para mires ções vara cama e mesa. toalhinhas
cos. batedeiras para llquldos e massas
(cobre oâo)
Classe ia
benlamins, binóculos bules elétricos
Para
custinguir:
Materiais de constrw
Termci
n.°
703.434,
de
29
74965
balcões 'rigor/fico& aparelhos para bor
Argamassas. argilas
decorações:
cees
e
(Prorrogação)
dar. aparelhos de alta fidelidade chu~Ia. azulejos, patentes. balaustres. bloveiros elétricos. coqueteleiras campai1. Alves 6 Cia. Ltda,
cos de cimento. bloros para pavimentanhas elétricas cafeteiras elétricas ca-,
São Paul( •
cão calhas cimento.- cal, cré. chapas
rnaras frigoríficas. câmaras totográficas.
solaatf-s caibros. caixilhos: colunas:
castiçais aparelhos p ara cortar trios,
mmbnio
*Imos para coberturas, caixas clágus.
de rotação churrasqueiras elétricas, co:atas para coberturas, caixas dáqua,
mutadores, chaves automáticas chaves
.:áxas de descarga tiara oiro, edificade alavancas castficáms chaves elétri
ões
estuque. ernulsoo de
cai. cronometros, chassis carrilhões
, ase asfáitico estacas. esouadrias estrubobinas para rádio e televisores chsew
',iras metálicas vara construções. lamegravados, despertadores enceradeiras
las de metal, ladrilhos lambris, luvas
extintores de incêndio esterilizadores
de fundo Itges, iageotas. material is°,
../asse 41
espremedores elétricos aparelhos vara
tante contra trio e calor, manilhas, mas.
expretper: frutas e legumes, exaustores Torrefação e moagem de café e café n3 para revestimentos de paredes, ma.
xícaras
estojos para filtros com torneiras, es
deiras para construcões. mosaicos, pra'
3

•
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Moveis es., geral de metal. vidro. de
aço, madeira. estofados ou não. ioda

Têrmo n.° 703.435, de 29-7-1965
Laticínios Rex Ltda,

Nome Comercial

-000..see.W.5.1°)..Y:0::•:*:"

Classe 8
Lustres, abat - lours e luminosos

BLUE, BIRD
Indistria Brasileira

registro requerido

res, reguladores de voltagem, tios para
eletricidade e tios terra, secadores para
Tèrmo n.° 703:436, de 29-7-1965
cabelos, sorveteiras, aparelros de tele
Padaria e Confeitaria Util Ltda,
visão, torradores de cereais torneiras
São Paulo
com dispositivos para aquecimento de
agua, telefones termômetros, toca-dia
cos automáticos ou não. ventiladores
UXL
transformadores para rádio e televiso
Brasileint
wrátistris
televisores
res. válvulas para rádio e
isoladores, interruptores, resistncias ele
Classe 41
tricas. tomadas, soquetes, trnsenissores
sincronizadores torneiras de compressáb Pães, pães doces, roscas, biscoitos, bo
torneiras de a/tap ressão. registros para fachas massas alimentícias, tortas, doces
vapor, para agua, para bidê, vara ba
empadas, pastéis e trituras
(lixeiros, para aparelhos - bebedouros pa
ra lavatórios para pias. • trenas e cubos
Termo n. 9 703.437 de 29-7-1965
conduitee
Padaria e Confeitaria Util Ltda.

RUBLAC
IndUstria Brasileira 1

Termo 0. 0 703.429, de 29-7-1965
Móveis e Decorações "Blue Bird" Ltda.'
3ão Paulo

0011Ce3d1.0 do
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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 cie 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão aprerentar suas oposiçõ es ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
dutoa de base ascáltIco, produtos para
Ternio n.9 703.443, de 29-7-1965
tornar impermèabihzantes as argamasWalmor Antonio Corrêa
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre.
Santa Catarina
gulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes itquidos ou sob outras tormas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para torrar 'Casas, massas and•
Indústria Brasileira
rcidos para uso nas construções,. par.
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas. tijolos tubos de concreto.
Classe 41
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- Camarão seco, salgado, descascado, conques de cimento, vigas, vigamentos e gelado, cru ou cozido, com ou sem cas%finais
ca, carne de siri, cozida, congelada,
Termo n.° 703.440, de 29-7-1965 . peixes em conserva em salmoura, em
extrato em pasta e em gelélias
Walmor Antonio Corrêa
Santa Catarina
Termos na. 703.444 e 703.445, de
Walmor Antonio Corrêa
Santa Catarina

ATtANTICO

CAMARÃO. -a
SALGADO *SECO
-0

-SANTAMART3A:
tJndústr; Brasileira'
TUNTICO
raasa:

SURA

AI WALAOR All1OR . 0 CORRIA
•111110. • •

• Classe 41
Camarão salgado seco
ARRArmo.

Termo n.° 703.441, de 29-7-1965
Walmor Antonio Corrêa
Santa Catarina

Classe . 41
Camarão descascado, congelado, cru ou
cozido, com ou sem casca
Classe 41
Camarão seco, salgado, descascado, congelados, cru ou cozido, com ou sem casca, carne de siri. cozida, congelada,
peixes em conserva, em salmoura,
em extrato em pasta e em geléia
Termo n.° 703.446, de 29-7-1965—
Tintas Ypiranga S.A.
Guanabara

tállco. amoníaco liquido, arena'. aristal.
acetalilida. bálsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio. bicioreto de amuai:rio. ti.
tostato de cálcto, bicarbonato de ,sódio.
bolas. alba, boricina. borato de sódio.
benzonattol, benzoato de mercúrio,
tumose. bicarbonato de potássio. breu
FF. cola sintética. composições quimicais utilizadas pelas indústrias. textais e
pelos costumes, corantes„ minerais para
uso na indústria. creosoto para uso na:
Indústrias, cateina. cai virgem. carbonato de ferro, carbonato de magnesio,
carbonato de sódio, carvão vegetai
reto de cálcio. cloreto de magnésio
cloreto de amônio. cloreto de cal. cio'
cloreto de sódio. cloreto de potáss.G
colargol. colodio elástico. cremor de
tártaro. cuprol. citrato de ferro. citrato
de quinina citrato de tereb verde, car
bonato de amônia cloreto de zinco,
carbonato de potássio, carbonato de
manganês. dermatel. desengraxantes
para niquelação. desoxidantes para me.
tais, desincrustantes riara máquinas. eis
traíra em pó. estearato de alui-alma.
essências de gornenol. esséncia de eu.
cabrito. ' emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para
p rodutos asfáltiaus. esmaltes, ater. fenosul, lornsol, fosfato de tarro.. tostara
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato
de sódio. fostato de amemio, fluido:
para freios, glicerinas. glicirotostato de
potássio. glicerotostato de magnesào
glicerafostato de sódio e cálcio, glicol
glicose cornalinas, hidratos. hidrossul
fitos. fiaremos. hemoglobina em Pó.
hipossulfitos de sódio, todo metálicc.
lodureto de chumbo. iodureto de arsénico. todureto de prata, todureto de ettz/Stre, icitiol. todurito de potássio. nas
pemireabilizantes. tactotosfato de cálma
lactrina. lactato de cálcio, lanolina
Termo
703.447, de 29-7-1965
Expresso Javalil Ltda.
Rio Grande do Sul
•

nas fara formar as costelas dos costa.
dos de navios; mquinas especializadas
para tornear, para lurar, para tresar;
tensores de peças a trabalhai, para a
construção de maquias e de motores;
ferramentas para cortar, para puxar e
para panças (parte de máquinas)
4

Urino n.° 703.448, de 29-7-1965
Livraria José Olympio Editeira S.A.
Guanabara

Livraria José Olympio
Editôra S.A.
Nome Comercial
Termo n.9 703.450, de 29-7-1965
Expresso Javali Ltda.
Rio Grande do Sul

N.4.4
,

Classe 50
Expressão de propaganda
Termo n.9 703 . 451. de 29-7-1905
Klebes Ci Co. K. G.
Alemanha

"

Expresso Javali Ltda.
1

n
Nome Comercial
Termo n.0 703.449, de 29-7-1965
Schiess Aktiengesellschart
Alemanha

Classe 41
Carne de siri, cozina e congelada
Termo n.9 703.442, de 29-7-1965
Walmor Antonio Corrêa
Santa Catarina

sise 41
Camarão descascado congelado

lasse 1
Para distinguir: substâncias química,
usadas em geral nas indústrias. •nilinas
absorventes. alcatrão. água raz, álcool
tonantes, anti-incrustantes e deslacras
tante, para caldeiras arsénico acetona acetato . de chumbo, acetato de
cobre, acetato de amônio. acetato de
alumiai° em oó. alvaiade. amua zunida.
potássio, acetato de zinco. ácido bórico
ácido ozálico. ácido nitrico. acide fê.
nico. ácido citrico, ácido salicilico ácido berizóico. acto!. água oxigenada. a].
bagina. a/buminato de ferro. argirol
arseniato de ferro arseniato de aoths.
sio, aoseniato de sódio, antimônio ate.

5E1-11E55
Tornos verticais de 'aun ou- dois cavaletes, tornos verticais com aros de roda;
máquinas verticais de furar e 'rasar;
máquinas verticais d atrasar e furar;
máquinas universais arassportáveis,
fresar e furar; máquinas para furar cilindros; máquinas d eprecisão cilíndricas,
para fresar rodas dentadas; máquinas
para abrir ranhuras em rodas dentadas;
máquinas de fresar paralelo; tornos com
manhã° de manivelas; máquinas de furar
rápido; tornos semi-automáticos; má qui-

Classe 17
Arrai a: oara escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas p ara desenhos, cofres,
canetas. canetas- tinteiro, canetas para
desenho. cortadores 'de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores cola para papel,
c oladores. com p assos cestos para cota
respondência, des enhadores, du plicadores. datadores, estofos para datenhois
estojos mira canetas, estofos com [ninas.
escaladros, estofos para lápis. espetos,
estiletes p ara p apéis furadores, fitas
para máquinas de` escrever, malfiras
para la p iseiras, goma arábica,
g ram1,ea-

:411
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Termos as. 703.456 e 703.457, de "dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para 'apontar lápis, minas para
29-7-1965
grafites, minas para penas, máquinas de Sos — Kinclerdorf (Sos — Aldeia para
escrever, máquinas de calcular, maquiCrianças)
nas de sornar, máquinas de multiplicar,
AKstria
Inata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaCartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para • papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stenciLs
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

▪

Termo n.° 7D3.460, de 29-7-1965
Isdústria e Comércio Dambroz S.A.
Rio Grande do Sul

Têrmo n.° 703.464, de 29-7-1965
Materiais de Construção Penajóia Ltda,
Guanabara,

e's

renaioga
•••••

Indústria Brasileira,

II.

Térmo n.° 703.452, de 29-7-1965
Morgenroth, Leoni & Cia. Ltda. •
Bahia

DUCADOS
.
„DIDUSTR I A BRASILEIRA

•

1

Classe 25
Cartões e cartões artisticos
Classe 50
Impressos em geral

Classe 44
Cigarros, cigarrilhas, charutos e Sumo
em fõlha

Termo n.° 703.459, de 29-7-1965
Cerealista Alves Vieira S.A.
Guanabara

Têrmo n.° 703.453, de 29-7-1965
Oca Arquitetura, Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabara

tIBERABINHA

INDUSTRIA' BRASILEIRA

MOLE

Classe 41
Alcachoteas, aletria, alho, aspargos,
amacar. alimentos pau animais amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aveip. avelas, azeite, azei.
Indústria Brasileira:
tonas, banha, bábalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarám canela.
ele pau e em pó, cacau, carnes. chá
Classe 40
caramelos. chocolates. confeitos, cravo
Móveis em geral
cereal*. cominho, creme de leite. crema
alimentícios croquetes. com potas, can.
Tarmos na. 703.454 a 703.455, de
alma. coalhada, caz:anha. cebola, condi
29-7-1965
Soa — Kincládorf (Sos — Aldeia para mentos para alimentos. colorantea
chouriços, dendê. doces doces de leu.
Crianças
tu. espinafre, essências alimentares, em
Aústria
pedes. ervilhas. enxovas. extrato de to
mate. farinhas alimenticias. lavas, Féculas. flocos. farelo. terenentos, tenso
figos. s.
Idofrutas sêcas naturais e cria
tallzadas: gricose. goma de mascar. ger.
duras, granulas, grão de bico. gelatina
qmabada. geléias. herva doce. herva
mate. .hortallças, lagostas, línguas. leite
zandensado. leite em pó, legumes em
sun.aerva, lentilha' linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina ,marmelada macarrão mas
Ia de tomate mel e melado, ,mate. mas
ses oara mingaus molhos. moluscos
mos tarda, na irtadela, nós moscada, acres. óleos comestIveis. ostras, ovas.
Classe 25
nicos Min:. pimenta. pós para
Cartões e cartões artísticos
pudins otclues (salsas. presuntos. oa•
Classe 50
' ia vem-Pois, astilhas pizzas. pudins:
Impressos em geral
medos rações balanceadas para are
mais re q ueilões. sal saga, sardinhas
Termo n.o 703.458, de 29-7-1965
enduiches salsichas, salames sopas en
Estruturas Giacometti Ltda,
'atadas. sorvetes: sucos de tomates e de
Guanabara
frutas: torradas ta p ioca tImaras talha
Classe 16
- irs t rememos tortas tortas vara ali.
Telhas, cimento, ladrilhos, caibros, o..1.
mento de animais r aves. torrões,
roucinhe e vinagre
azulejos e matilhas

Claase 16
Para distinguir: Materiais para constra.
Classe 6
ções e decorações: Argamassas, argila,
Máquinas empregadas na indústria
areia, azulejos, gatentea. balaustres, blomadeireira
cos de cimento. bloros para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
. Termo ra° 703.461, de 29-7-1965
isolantes, caibros, caixilhos: caluitam
Induconclor S.A. IndKstria e Comércio chapas para coberturas, caixas díguse.
caixas para coberturas, caixas agua,
Guanabara
caixas de descarga para etixoa, edifica.
Vaca prentoldadas. estuque, emulsoo da
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruraa metálicas para construções, lama.
Ias de metal, ladrilhos, lambria. luvas
de junção, 'ages, lageotas, material isc•
lante contra frio e calor, manilhas, mae.
iNDl:1STRIA BRASILEIRA
su para revestimentos de paredes. ma•
deiras para construções, mosaicos, prc•
dutoa de base asUltico, produtos par i
tornar impermeabilizantes as arganaz.
Classe 44
Bolsas, caixas, carteiras e estojos para sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
acondicionamento de cachimbos, charu- milho, produtos betuminosos, imperam'.
tos, cigarros, cigarrilhas, fósforos ou hiliaantes líquidos ou sob outras formei
fumo; charuteiras, cigarreiras, fosforei- para revestimentos e outros como nal
ras e tabaqueiras; cachimbos, piteiras, construçaes, persianas. placas para pia
boquilhas e ponteiras; filtros; maqueiros vimentação, aças ornamentais de cl,
mento ou gesso ara tetos e paredes
e suas partes integrantes (inclusivrpe- papel para forrar casas, massas anti•
dras); instrumestos para cortar charutos rcidos para uso nas construções.' par.
e limpadores para cachimbo; charutos, queta.s. portas, portões, pisos, soleiras
cigrrilhas, cigarros, fumo picado, em para portas, tijolos tubos da concreto
fardos, em Rilhas, desfiado e em corda telhas, ta,tus. tubos de ventilação tal.
ques de cimento, vigas, vigamentos 1
Termo n.° 703.462 de 29-7.1965
vare*
Distribuidora de Confecçõenada.
Termo n.° 703.465, de 29-7-1965
Rio de Janeiro
Casa Rio Minro do Quitungo Ltda
Guanabara

University Ou!"

tu

ALEX
Indústria Brasileira

Rio Minho do Quitungo
—
lndólatria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constra
Classe 36
ções e decorações: Argamassas. anil]
Artigos da classe
areia. azuleios, garantes. balaustres. hl.)
cos de cimento, bloros para pavimenta
Tèrmo n.° 703.463, de 29-7-1965
cão calhas cimento, cal, cré. chapa
Casa Ri °Minho do Quitungo Ltda. isolantes caibros, caixilhos: u:oluns,
' chapas para coberturas, caixas figa:
Guanabara
caixas para coberturas, caixa.. clima
caixas de descarga para eixos. edific,
cões oreasoldadam estuque, emulsoo d
base *afalara estacas, esquadrias. estrx
turas metálicas vara construções, lama
las de metal, ladrilhos, lambas. luv i
de Rincão. !ages lageotas. material im
!ante contra frio e calor. manilhas. ma
ma para revestimentos de paredes, sei
efeiras para construções. mosaicos, prc
dutos de base as cáltico. produtos Pau
Nome Comercial •
tornar impermeabilizastes as argaraai

• Casa Rio Minho
do Ouitunao Ltda..

Terça-feira 19
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eu de cimento e cal, hidratilica, pedrs.
pulha, produtos betuminosos, impermeabiliza:ates liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como ao
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamental., de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções. parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 703.466. de 29-7-1965
River — Comércio e Exportação Ltda.
Guanabara

River Comércio
e Exportação Ltda.
Classe 50
Impressos em geral, cartosaem, material
çotografico, cosméticos, plásticos, madeiras, bebidas e artigos para presentes
Termo n.° 703.467, de 29-7-1965
RIver — Comércio e Exportação Ltda.
Guanabara

Termo n- 0 703.471, de 29-7-1965
Reyeg Tratamento de Vidros Ltda.
Guanabara

REYY E G'
ttIrOSTRIA BRASILEIRA
Classe 14
Vidros coloridos
Termo n.° 703.472, de 29-7-1965
Irmãos Hernasdez Ltda.
São Paulo

NOMÁR
INDUSTRIA BRASTLElitA
Classe 41
Arroz

São Paulo

MORMAR.

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores, a saber:
CIssse 50
aspiradores de pó. antenas, acumuladoImpresos sem geral
res, aquecedores, alarmes, alto-talantes,
adaptadores. amperõmetros. batedeiras.
Termo n.° 703.468, de 29-7-1965
American Home Products Corporation bombas para água, condensadores, chuveiros, chaves, campainhas, cometas
Estados Unidos da América para veiculas, caIxas-fusiveis, diais, euceradelras. esterilizadores, estufas, ebulidares. tegões, fusiveis, ferros de passar e en gomar , fornos, fogareiros, fios
ferroa da soldar, fonografos, geladeiras
Interruptores. intercomunicadores, limpadas. lanternas, tampadas fluorescenClasse 48
tes, liquidificadores, pilhas. rádlo-emiaLoção cosmética para as mãos
sares, rádio-receptores, relógios, reatores para luz fluorescentes, sinalizadores
Termo n.° 703.469, de 29-7-1965
lampejantes, coquetes, secadores para
Transportadora Sampson Ltda.
os cabelos, transformadores, .tornelras,
São Paulo
tomadas, tomadas de correntes múlti.
conduIts, termostatos, telev pias, tubos
tocadores de discos, válvulas.
,S.A.MPSON 4 visores.
Termo n.° 703.474, de 29-7-1965
Werco — Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara
Classe 33
Serviços de transportes em geral

Indústria Brasileira

UNIVERSAL

""Ml
114

.

Cia,se l3
Serviço., de limpeza

em

geral

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 703.473, de 29-7-1965
Mormar Representações Ltda.

INDÜSTFtIA BRASILEIRA

Termo n.° 703.470, de 29-7-1965
Universal Serviços de Limpeza Ltda.
São Pau:o

Termo n.° 703.475, de 29-7-1965
canas, combinações. carpinhas. calça&
Werco — Comércio e Indústria Ltda. de senhoras e de crtia.eas calções. calças, camisas, camisolas, camiseta&
Guanabara
cuecas. cerOulas, colarinhos. cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominas. echar.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, 'chinelos, doeninós, echairpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros. logos de 'ingeria. Jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
Indúsírla
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas, pa•
któs, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
Classe 1'
Pere proteger e assinala fornos em geral peugas. ponches, polainas. Difamas, Pu.
ah as, perneiras, quimanos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
Termo n.° 703.476, de 29-7-1965
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Supermercados Peg-Pag S.A,
sue teres, shorts, sungas, atolas ou glacies,
São Paulo
tuim- toucas, turbantes, temos, uni' formes e vestidos
e
Termo n.° 703.450 dt 293-65
Corman — Comercial é 1 écnIcit do
Correias e Mangueiras Ltda.
Rio Grande do Sul

Vit R C O
co-mtRclo É
INDÚSTRIA LTDA:
Nome Comerciai

Classes: 1 a 50
de Estabelecimento

Titulo

Termo n.° 703.477. de 29-7-1965
Conftcçõese "D'Orio" Ltda.
São Paulo

O Rei das Calças
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 703,478, de 29-7-1965
Confecções "D'Orio" Ltda.
São Paulo

-

Indinina &anho,
Classe 28
Pasta adesiva pai correias
Termo n.° 703.481. de 29-7 65
Casa Nunes Martins Ltda.
Guanabara

0011R0GAÇÃci

O Rei das Calças
Classe 36
Expressão de propaganda.
Termo s.° 703.479, de 29-7-1965
Confecções Maml Ltda.
Guanabara

I,dústria Brasileira,
Classe 12
Aguardente

Indústria Brasileira-)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, a náguas. bielas:
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés. ca p acetes, cartolas, caraucas. casação. coletes, capas, chatas.
2r:checo/s, calçados. chapéus, cintos

Tirmo n.° 703.482 de 29-/-65
Textil Andréa Laia.
Minas Gerais

PRORROGACÃO)

:Ï4 11,
Inatistria
Brannen-a,
Cl i,se
Meias

W1,
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arackinai da _Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
Termos ns. 703.483 e 703 .484 de
29-7-65
Piazza Hermanos Soziedeicl Anonima
Industrial y Canercial
Argentina

troa, graus, globos larraz, iardineiraal fins Industriais e artísticas, inclusive
licoreiros, leiteiras, lavatórios maatea instalações sanitárias, adobai, adõrnus
guelras, moringas, arribaras. nichos isi...1 aparêlhos de jantar almoço. sobremesa
res. pratos, pilões pratas Para ornatos. cha e cata, artigos de louça. bac as tis
buradores. carimbo de tdano. carneiros
pias. . pinos porta lolas. puleis, porta latrina. balaustres para jardins bars
toalhas, porta-papais nigtênicos sovei deitas de porcelana para cancha:sus
ias sa'adeiras saleiros serviços para aanheiras. bilhas para vinhos botelhas
retrescos. serviços para trios. chá e Doidas. bules, bidês, caço ias para met
Jantar travessas talhas. taças toldas lho. canos de barro para toga°, colu
vasilhames vasos sanitários x Raras
nas para jardim. xicaras canecas. com
°oravas confeiteiras, cubos descanso.
Termo n.° 703.48 a de 29-7-65
Piazza Hermanos So.a“!aa Aromam aara guarda chuva, espremedores para
Industrial y Camei ciai
frutas funis frigideiras de barro. glo
Argentina
•
bos jarros, lardineiras para tard m. Ia
ca dedos. mantegueiras. molheira. pe
destais de lâmpadas pires, porta . tacas
potes, pratos puxadores. receptáculos
saladeiras, saleiros serviços de chá e
café, taboletas. terrinas tubos. undas
rios e locaras

uchadet

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tõda espécie.
Classe li
cutelaria em geral e outros artigos de
lacta], a saber: Alicates, alavancas, ar• Ferragens. ferramentas de hada espécie.
mações de metal, abridores de latas cutelaria eia geral e outros artigos de
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- metal. a saber: Alicates, alavancas, ar
careiros; brocas, bigornas, baixelas mações de metal abridores de latas
bandeias, bacias, baldes. bombonieres: arame liso ou farpado.. assadeiras. açu
bules; cadinhos. cadeados. castiçais:co- careiros; brocas. bigornas. baixelas
lheres para pedreiros, correntes. cabides bandeias. bacias, baldes. bombornerea
Chaves: cremones, chaves de Paratusoa. bules: cadinhos. cadeados castiçais co
Conexões para encanamento, colunas Iberas para pedreiros. correntes cabides
cremones chave, de Parafusos.
Cabras de n ta r para portões, canos de
*letal. chaves de fenda. chaves trtglêsa conexões Para encanamento, colunas.
Srabeçbes. canecas, copos. cachar:rota. caixas de metal oara portões, canos de
Centros de mesa. coqueteleiras. caixas metal. chaves de tenda chaves rnglésa
para acondicionamento de alimentos. cabeções. canecas copos. cachearaa.
calderões. caçarolas, chaleiras. cafetei- rertros de mesa. coqueteleiraa caixas
ras, .conchas. condores: distintivo* ic- para acondicionamento de alimentos
bradlças: enxadas. enxadões. esferas calderées. caçarolas chaleiras. cateter.
Catita& esguichos, , enfeites oara arreios rei. conchas. coadores: lisentivra
estribos. esferas para arreios, asariam Siadiças. enxadas. enxadões. esferas
Iraras formões. torces. ferro nsra cortas anqatea esguichos, enfeites pana arreios
Casam, ferrolhos, tacas, facões fecha- .staboa aderes para arreios amuara
duras. terro comum a carvão. fruteiras deiraa formões foices ferro •Va e corta,
- funis. farmas Para doces, freios para ca pim Ferrolhos facas tacões. tacha
estradas de ferro, frigideiras: ganchos duras, tarro comum a cama° 'rateiras
grelhas, garfos ganchos para qudros Punis fôrma . oara doces, freio* para
-strada,s de tarro. frigideiras. ganchos
gonzos para carruagens: insigniam
mas. lâminas licoreiros !atar de lixo ore lhas. garfos ganchos para qudrus
Jarras; machadinhas mulas Para Pores gonzos para carruagens: insigalas:
tolas Para venezianas martelos rnar mas lâminas licoreiros latas de lixo
retas. matrizes: navalhas: puas. Pás. are farras: machadinhas molas oara porte
igos. tiara fusos otalea porra-galo: oo. molas para venezianas martelos mar
tetras. oorta . oâo °oda-lotas, oaliteiros retas, matrizes; navalhas Puas. Pás. are
panelas aaidanas. Paios Para pias. ..Si /OS oaratusos picões porta-galo: ao
tes. regadores: servicoa de cila e café seiras. porra pão porta-lotas naateiroa
Serras. serrotes sachos secarrolhas: te panelas roldanas, raios para orai ara,
louras. ralhe es talhadetras torquezes res regadores. serviços de chá e café
tenazes. ,aavadeiras taba de arame for serras serrotes sachos aecarro lhas: re
trri...0 tubos para encanamento rouraa ta taeres ra,hadairas rorauezes
tilhoe 2an, "ortas de correr. taças, amazes. travada:tas teias de arame • to.
travessa. caibraria naasos, vasilhames eiras trincos tubos para encanamenta
tribos Para Porras is correr taças
Jerrilatilt
"avessas tua:buba vasos. vasilhames
Classe 15
veraamar
Para distila:lua. Artefatos de porcelaaa
Termo
rs.°
703.486,
de 2c/-7-65
faiança barro e terracota louças vidra.
das para uso caseiro, adornos fins ar. Piazza FIermanos Sa,a a dad .AnoMma
Industrial v
marcial
tiatiCO: e mera ações sa nitá rias: artefatos
Arar ntin
de cerainica nara uso caseiro adornos e
Clas.se 15
tistico% ainuidarea e 11.ot:trize5
fins
asaarleiras *larris bules a idas bacias Para distinguir: Artefatos de cerâmica
bebedouros hateiras aomhanieres norcelana. faiança, louça, louça vidra
andi'las c iberes moo' -nr/ g OlOS cal. da e outros para uso case ro adôrno
cofres
cadinh.-'s
&irisas
aantaros
cuba.

.^nm

(-nrneri()^,2,-

Termos na. 703.487 a 7,)3.488, de
29-7-65
Piazza Hennanos So,..edad Anon.ma
Industrial y Comercial
Argentina

gots. para fusos sacões, porta gelo; ousearas. aora-pao aorta-lojas paliteiros,
Panelas roldanas ralos para pias. -entres regadoras: serviços de chá e cate.
serras, serrotes, sachos. secarrolhas; tesouras, ta,heres, talhaoaaras, rorguezea.
pnazes. Ta% .3detras sela de arame torarmas. min. os tubos oara encanamentu,
ri 1 1103 oara portas is correr taças,
-avessas mrlisulus. vasos, vasilhames.
verrumas
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, louça, louça vidrada a saber: Bacias sanitárias, banheiras, bilhas,
botijas, bules, candieiros, compoteiras,
confeiteiras, espremedores de trutas, tu.
rua, garrafas, globos isoladores . jarros..
lava dedos. mantegueiras. molheiras.
pedestais. polvilhadores. porta tacas,
potes. puxadores, saladeiras, saleiros,
serviços de chá, terrinas vasos aparelhos de jantar. serviços completos para
chã, café, xicaras, travessas, caneta.
com e sem assa e Melas
Termo n.° 703.4 r19. de 29-7-65
Comercial Torrinha Ltda.

Torrinha
a

Classe 11
Ferragens, ferramentas de texla espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas ar
inações de metal, abridores de latas
arame liso ou farp ado assadeiras açu
careiros; brocas, bigornas. baixelas
bandeias, bacias, baldes, bombonieres:
nulas: cadinhos. cadeados. castiçais aza
!heras para pedreiros. correntes cabides
chaves: cremones. chaves de oaratusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de Fenda chaves Inglésa
cabeções. canecas. copos, cac.hepots.
centros de mesa. coqueteleiras. caixas
Para acondicionamento de alimentos.
calderões, caçarolas. chaleiras. cateter.
ma conchas, condores: distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões esferas
angatea esguichos. enfeites para arreios
-atraca. esferas oara arreios *siatuna
leira,. formões. foices. ferro para cortar
aoim ferrolhos. facas tacões fecha.
duras. ferro comum a carvão fruteiras
funis Fôrmas Para doces. Freios aara
estradas de tarro. frigideiras: gancham
arta has, Garfos ganchos Para audros
uonzos para carruagens: . insignias;
aas lâminas lcoreiros, latas is lisoarras: machadinhas molas oara porta
tolas para venezianas. martelos mar
t tas. matrizes, navalhas puas. pás. gre

Data aves

cacarnlas r• riperis ,entro "1 r 1.esz ars.
filcursa tllhern s eSC:V^A -leira,

it
1

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Indústria Brasileira'

Classe e
Aduelas, amortecedores. anéis de segmento, auto'ubrificadarea. bielas, bombas de alimentação, Sur riabos; carburadores, eixos, embreagens; engrenagens;
carter, motores, cruze-. 35; diferenciais;
dispositivos de ignição dinansosa pistões e virahraquIns
Têrmo n.° 703.493, de 29-7-65
Entreposto Frigorifko e Matadouro
Industrial de Campos S. A.
Rio de janeiro

Classe 41
Carnes de vaca, coefan. carneiro. cabrito, porco e aves abatidas

