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SEÇÃO 1U
ANO "",III - N° 239

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
De 10 de dezembro de 1965
Héliode Pinho.
O Diretcr Geral cumpre o doloroso 'dever de comunicar o faleciinento do seu prestimoso Chefe do Protocolo Geral do Serviço
de Recepção, Informação e Expedição, ccorrido no dia 9 do corrente.
Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, Diretor da Divisão de Orçamento do M. 1. C. Renda.
Senhor Diretor.
Comunico-vos, para os devidos
fins, que a renda dêste Lepartamento relativa ao mês de novembro próximo passado, foi a seguinte: Cr$ 57.226.400.
Valho-me do ensejo para apresentar-vos meus protestos de- estima e consideração.
lbsen • de Sant'Anna, Diretof
Geral,

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE INTERFEBÉNCIK
Notificação:
De 10 de dezembro de 1905
• Unia vez decorrido o prazo de
•recurso previsto pelo art. 14 da
• Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro
de 1961 e mais (tez dias para • evenfunis juntadas de recursos e do
mesmo, não tendo sevalido nenhum interessado, serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 196$

N." 262.204 - Duracrom
Classe 1
Usabra Representam
çoes S • A.
N." 205.120 - Continental •
Chsse 5 - Continental de Melais
N." 455_o16 - Sprayit - Clas- Exportadora e Importadora Ltda.
N. 265 350 - Alita - Classe
se 8
bonnis Inoustr.es
n.".41
- Gustav liaab - Classe
N.° 459.471 - 3 cariseirinnos
n.° 41 -• Gustav Raab.
- Classe 23 - Alberto Lopes.
N.° 266 290 - Star Light
N. 450.562 - itiau - ciasse
Classe 1 - Siar Light Pinturas
n." 41 - A. Pereira Ni Cia.
Ltda.
N." 460 373 - Matersa - ClasN." 278 548 - Brasil Maior ••-•
se 24 - Material' Ferroviário S. A.
Classe 38 - Soc. Livros' Ltda.
f ersa.
•.° 285 027 - Indalar - CiasN," 400 454 - Opinião Pública
- Classe 32 - Witinar Orlando se 41 - Industrial Alimentícias
Avellar Santos Ltda. •
Dias.
N." 308o - Autorex - Chis.
N." 463.221 - Patina - Classe se 21 - II..ni
Von Wichmann R. G.
n." 311 In:Uniria e Comércio
N.° 326.741 - Lavandina do
['anila Ltda.
Brasil
Classe 46 - Indústria
N. 403 344 - Neopress -- e Comercio
Lavandina do Brasil
Classe 17 - Neopress Mercantil Ltda.
e Importadora .Ltda.
N. 370.755
Tiradentes
N." 464.282 - A Época de Bra- Classe 41 - Pastelaria
Tiradentes
sília - Classe 32 - José Cunha Chia.
Lima.
N.' :381 018 - Eagle Indústria
Comi., ,, io Pecas & Veículos Ltda.
Titulo de estabelecimento deN." 390.273 - Lavre - La miferido:
nação Volta Redonda S. A. -•••
Class 5 e 33 - I.avre N." 452 120 - Hotel Indaia - ruirão Volta Redonda S. A.
Classes 33 e 41 - José 13. AnN." 398 859 - Muito Bein.Nota
drada S. A, - Cinematografia
Cem - Classe 36 - São Pauto
•
Art. 117 n." 4,
Albareata . 5 A.
N.' 455 973 .- Incomasa N." 427.860 - Inverjose
Classe 33 - Incomasa indústria
Classe3 - ildsoratório Climas
Comércio e Administração S. A. S.
A.,
- Art. 117 a.' 1.
N ."•430,886 Emporio Pau.
N.° 464 578 - Edifício Cara.
- Classe 34 - Alberto
dele Ur• se 33 - Construtora lista
1,ton' g ren -Tecidos S. A.
Zarzur & Nogan Ltda. - Art. 117
N." 435.050 - Mara - Classe
0.° 4.
o.°8 -:- Manuel Marques,
N.° 428,096.
Farmácia Piau. • N," 435.708 -- Cruz da Espe- Classes 3 e 43 - Farmácia
rança - Classe '41 - PanificaPiauí
Ort. 117 n." 1.
dora cruz la Esperança I.tda.
N." 450 472 - Indústria e CoN.° 437 30.1 - Formitex mérciode Adubos Primavera Classe
10 -- Euentex S. A. Inibis.
Classe 2
Angelc Tirelli
Ar- Iria e Loniércio..
ligo) 17 n.° 1.
N • 439
Vpiransta
N." 452 127 - Hotel bulida - 1:10sse 40 -- Condoroil
Tintas tio.
Classes 33 e 41 - José 13, An- c' . (1- 4 n ArAnima. .
drade S A. - Cinematografia
N.' 441.5'29 - Teclar - Classe
- Ort. 117 n." 4.
n." 8 - Melro Teclar Ltda.
•
N." 436 200 - CMC. • - Cen'auro
N.° 442 504 - Al3'1'
Classe 8
Moto Clube - 'Classes 33 e 38 - - Meeán:ea Ari Ltd'a.
CMC - Centauro Moto Clube N." 443.559 - Harlemensis
Art. 117 n." 4 substituindo a clas- C.lass
e 3 - Probiotical Laboratóse 50 p ela 38,
rios Ltda,
N." 440.192 - Federal - ("lasMarcas indeferidas:
se 21 -- Rodoviário Federal Ltda.
N.° 189 903 - Stop - Classe 3
N. 446-359 - Vendas - Clas- S.. A. Instifoto Terap;mticos s, 42 - Bar e Lanches Verilas
Pe o n ;Jos Ifiticifarma.
Ltda.
N." 197.813 - Metiotox - ClasN."--447 245 - Andrade - (ias.
se 3 - Vim' Industrial Farma- se 3 - José Augusto Teixeira de
cêutica Ltda.
Andrade.

F-(aVISTA DA PROPFIEGALDE.

• INDUSTRIAL
N.° 404:585 --- Tromasin - ,
Classe - Warner Lambert
Pharmaceutical Company.
N.° 481.306 - Elonntio - Classe 4 - Serraria Florindo Ltda. Com excli.sào de molduras.
N." 471.800 - Anuais - Classe 36 - Moises Annan.
N. 471.875 - lodiose - Classe-3 - Chimica Daniel Ltda.
N." 300023 - Apal - Classe
n." 16 - Estapal Estaqueamento
Paulista Ltda.
N." 432 700 - Verarte ---, Classe
n.° 25 - Publicidade Verarte Li-.
ninada.
N. 401.470 - S'élo Azul Llassel Quimica-Sêlo Azul Limitada.
N.° ' 428.758
Tecno Pont
Classe 8 - Tecnogeral S. A. Comércio Indústria:
N.° 441 349 - Guia Trabalhista
Cunha.
- Classe 32 - Roberto Saltes
N." 448.249 - Soberano da Voz
Classe '8 - Rei da Voz Aparelho loiro Sonoros S. A.
N.' 443 84.1"; Avante*- Classe 17 - Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A. - Com exclusãode estõjos . .para desenho -e
substituindo-se • - •inimeografo por
duplicador.
N.° 448.556- - 'Tradeglas . Classe 28 "Trptle Importadora
Comércio e Ilepresentaçõ,es Ltda
N.° 450.471 - Primaveril Classe 2
Angelo Pirelli':
N.° 450.652 Sensticar Classe 41 - Laboratórios Krinos
S. A Indústrias Química e Farmacêutica.
451.84t,
[brasa Atualidades Editoriais - Classe 32
(brasa Instituição Brasileira de
Difusão Cultural S. A. - Considerando-se como publicações impressas órgãos de pnblicidaile.
N.°454.795 Cimap - Classe
n. 38 - Copanhia Moacyr Pereirade Souza de Papeis - Com
exclusão de celofane, •cartões ínetidices, guardanapos, tolalhas

N. 269 023 - Evereste - Classe 16 - Construtora Evereste Limitada.
° 305 510 - Faros - ("lasse
n."38 • - Comércio de , Paveia ria
Faros Ltda. - Com exclusão de
contei 1.
N." 387.805 - Villares - Cias8(. 12 - Villares S. A. - Partiei,lae-}eS
N," 450.598 - Voz - Classe 6
- Bel da Voz Aparelhos Eletro
Sonoros 5 A.
N." 451.429 - Para Ela - Classe 48 - Laboratório Phymatosan
N.^ 454.083 - FP - 4 - ClasS. A.
se 8 - Carlos Pedregal. ,
N." 4'il 8:".3
Bristasorb
N.' 455.040 - Coleção' Atomo
Cio .s 3 -- Bristol Myers ComClasse 32 - Rio Gráfica e Edipau),.
tôra Ltda.

I
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 hora'.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPUENSA NACIONAL
0 MI TO0

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

- As reclamações pertinen.
aaaaa DA seçie ao •eoaçSe
tesà matéria retribulda, nos OMS PI 00 •affevtçe oa pust.teaçeme
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
onça() iy
das 13 às 16 horas, no máxi.
111•••• peo•did•Bus do •••••••nta A0•.*~~.
mo até 72 horas após a salda
••••Ana• d• draw..
Id•td• Mino. ~a
dos órgõos oficiais.
o. and OADI• • C wv.ére I*
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasaras e emendas.

limpes** noii (Mane* Se Departamento da Imprensa Ntetenes
Mu.

ASSINATURAS

Excetuadas as para a
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES fi,.PART(CULARES i
a Interior:
Capital
Capital
e
Interior:
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr
6 000 Semestre . . , Cr$ 4.500
.
Cr$ 9 000
Efer.ca, por seis meses ou um Ano . • . . . . Cr 12 000 Ana
ano.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano . • .4• . . Cr 13 OW
poderão ser suspensas sent.
aviso prévio.
vão impressos o número do
Para facilitar aos assinan-. talão de registro. o mês e o
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
valide...de de suas assinaturas,.
A fim de evitar solução de
no parte ouperi, " do enderioço continuidade no recebimento

N.° 453.700 - Marcelina Classe 42 - Nilo Pereira Leal.
N. 454.023 - Campestre Classe36 - Chapeus Vicente Cury
S A.
S. 455.468 - Brasil em Transito - Classe 32 - Luiz Pissaia

Exigências

Têrmos com exigências a cumPrir:
N.° 259.721 - Fábrica de Artefatos de MelaisMetalrica Ltda.
N." 359.585 - Jade S. A. Engenharia Indústria, Comércio e
N.' 456.051 - Patinha! - Clas- Administração.
n." 41 - Girei Comércio ImporN.° 436.294 - Docar S. A. Entações e Representações Ltda.
genharia Comércio e Indústria.
N." 456 221 - Anel Vermelho
N. 458.440 - Panificadora A
- Classe 17 - Indústrias Bra- Garota Ltda.
sileiras de Lápis Fritz Johansen
S. A .
Diversos
N." 456.665 - Treehic - ClasTermos
aguardando
anteriorise 36 - Trechic Confecções e
dades:
Comércio Ltda.
N." 457.069 - Pequenina N.° 320.475 - Construtora EveClas , e3ti - Luiz Issa.,
rest Ltda. N." 459.558 - 'Vita Mate N." 464.667 - Joaquim MarCtasse43 - Eratelli Vila Indús- ques Carneiro.
tria e comércio S. A.
N." 464 679 - Diniz Cavalcanti
N." 462.610 - Dietricia N." 464.691 - Alberto Vitale.
Classe 41 - Dieta S. A Produtos
N." 464.711 - 11. Nanar.
Alimentícios.
N. 464.737 - Zimbrai S. A.
N. 464.119 - Seal - B. Z. Agrícola Comercial.
N." 464 751 - Padaria São 1',.
Impenetable - Classe 36 - Bran,
nedito Ltda.
der & Zawader Ltda.
N." 464.814 - Revestimentos
N." 458 967 - Vergueiro -Classe 41 - Padaria e Confeita- Condal Ltda.
N. 468.921 - Eeramos ria Vergueiro Ltda.
N." 460.271 - D. Bosco - dústria Cerâmica Ltda.
N.' 470.353 - Indústria e Co,
Classe 16 - Técnica e Comercial
deMateriais para Construções D. mércio Lotus S. A.
N.° 473.410 - Afonso Gabriotti.
Boseo Ltda.'
N.° 402. !tf,' - r,ndrigues (ti TeiN." 465.320 - Nacional - Classe 7 - Fábrica Nacional de Pul- xeira.
N. 423.356 - Engarrabolora e
verizadores S. A.
Distribuidora de Bebidas PirasSinal de propaganda indefe- sununga Ltda.
N.° 423.755 - Edições o Crisol
rido:
Ltda.
N.' 4a1 146 Belaniazoo ImN. 463 361 - Ileporter Policial
- Classe 32 - Rádio Educadora portação, Exportação e Consignação1..tda.
Rio Doce -Ltda.

Amo .

C.r$ 10.000

dos Jornais, devem os eu.
sinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima da trinta
(30) dias.
-N.^ 456.041 - Belacap - Classe 41 - Theodoro José Couto.
-N." 456.153 - Cia. Elvigloria
de„ Comércio e Importação.
N.' . 460.299 - TV Publicidade
Ltda.
N." 461.580 - Dispaco Comércio e Representações da Couros
e Calçados I.tda.
N.' 463.954 - Auto Viação Mirante Ltda.
N." -464.173
Editeira Unidade
Ltda.
N. 464.192 - Cia. de Calçados
1)N I3.
N." 464.202 - Mapa de SacariaS. A.
N. 464 225 - Mireal Tecidos
Limitada.

N." 464 236 - Feigenson S. A.
Indústria e Comércio.
N." 464.283 - Confecções Lin
Limitada..
N." 464.285 - Abrasivos Betair
Ltda.
N.° 464 297 - Inah Silva Martins
N.° 464,308 - Manoel Guilherme Pereira.
N.' 464 391 - Escola Tipográfica Alvorada Ltda.
N.° 464 394 - Gopouva Tintas
e Vernizes Ltda.N. 464 401 - flowado Brasil
S. A. indústria Mecânica.
N.° 464 428 - Abbott Laboraiodes.
N. 464 431 - Companhia de
Cimento Portland Goiás.
N." 464.438 - Sabões Milen Limitada.
N.° 464.445 - União Fabril Exportadora S A. - UBE.
N." 464 446 - União Fabril Exportadora S. A. - URE.
N." 464.547 - Joana Dalva Si.

- As Repartições
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 df:
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar
remessa de valores acompa.
nbados de esclarecimentos
quanto o sua aplicação, solicitamos asem os interessados
preferencialmente chegue or
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 as
sinalara.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá prava;
esta condição no ato da are
sinalara.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, no venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
1...25.PEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFEWNCIA E LICENÇA
Rio, 10 de dezembro de 1965
Transferència e alteração de nome
de Titular de Processos
Foram mandados averbar as saguimtes transferências e alterações do nome abaixo 'mencionados:
Pietro Conta e Giovanni Vallo Transferência para seu nome da Patente de nv 62.921 - Privilégio de
invenção.
Max Amsler - Transferência para
seu nome do termo 147.353 - Privilégio de invenção.
Metro Metalúrgica Presidente LI- •
mitada - Na transferência para seu
nome do termo 158.475 - Privilégio de invenção.
Maria de Abreu Coutinho - Transferência para seu nome da marca
Irene - n9 192.521.
Adamastor Comércio e Representações S.A. - No pedido de alteração
de nome no termo 166.140 - Marca
Ventas.
Hervy S.A. Cerâmica Industrial de
Osasco - No pedido de alteração de
nome nas seguintes marcas:
Osasco - Termo 482.910 - Osasco
- Termo 462.911 e Osasco - Termo
482.912.
Moacyr Sarailia - Transferência
para Seu nome da marca Bellacort's
- Termo 482.860.
iviicafil A.G. (Micafil S.A. ou Micafil 1..td.) - No pedido de altera.çâo de nome da marca 168.495 -Marca Micafil.
Tupan Roupas S.A. -- Na alteração do nome do titulo cle
mento Fábrica Brasil -- n 9 219.374..
Sornaf a A. O. - Tua n,:fprénc.1a,
para seu nome da marra São Jorge
- nn 239 949.
Somc.fa A G, - Tran54"encia para seu nome ria Mnrca ArMida
n" 276.673.

Quinta-tetra 16
Iran Coelho - Transferência para
seu nome da marca Palabom n9.310.720.
Ruemmers S.A. Industrial Comercial y Financiera -- Nos pedidos de
alteração de nome das marcas:
Aturai - n o 313.862. ,
Genestal - n9 313.881.
Quintas & Cia. Ltda. - Na . alteraça() de nome da marca Gold no 317.186.
Parquet Paulista S.A. - No pedido de alteração, de nome da marca
Parquet Paulista -. Termo 118.106.
Pluma S.A. Laboratórios Farma, duticas a- No pedido de alteração
de nome na marca Prisolac - Termo
435.549.
Paulo de Tarso Souza - Transferência para seu nome da marca Geo/meti - Termo 482.383.
Emprêsa de Propaganda, Publicidade e Empresariado Hyvalay Ltda. Transferência para seu nome da
marca Hivahy - Termo 482.629. a
Auto Peças Bomfim S.A.' Comércio e Indústria -*Transferência para
seu nome do titulo Auto Peças Bomfim - Termo 450.927.
Rettina Indústria de Produtos, Resinas e Óleos Ltda. - Transferência para seu nome das marcas:
.
Poly 99 - Termo 482.390.
, Lira - -Termo 482.392.,
Terma .482.444., „
Rettina
Rettina - Termo 482.445,

DI:SIO OFICIAL (beça° ui)
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Barmatic Cozinhas Eléctricas CoN 9 483.325 - Cimeg Ltda. Engemerciais Ltda. - No pedido de nharia Indústria e Comércio.
transferência do termo 473.356 - N9 483.326 - Indústria AlimentlArquive-se, o pedido de transferên- cias de Caruaru S.A.
N9 483.327 -a Banheiro .Moderno
cia por falta de cumprimento da exiLimitada.
gência.
N9 483.328 - Casas Populares LIEXPEDIENTE- DA SEÇÃO DE _. mitada.
N9 483.329 - importadora InterEXAME FORMAL DE MARCAS
national Ltda.
ExigênCias
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•
combustíveis, óleos, sólicos e cutia/
produtos - Requerente - Franciszek Grzywinski.
N 9 129.535 - Novos aperfeiçoamena
tos em puxadores para vitrais -- Requerente João D'Abramo.
N9 130.080 - -Privilégio de invenção Processo para produzir cor.
pos moldados ou orendedores em forma de estatuetas, imagens, bibelo!s
e outros - Requerente Jorgen
lhelm Kyed.
• N 9 130.177 - Privilégio de invens
ção - Novos melhoramentos em secadores para fialhas de carnaúba e
semelhantes ,- Requerente Dermeval
Neves Rodrigues.
N 9 131.274 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em disposia
tivos para contrõle de tempo - Requerente Contrõles Automáticos Sermar Limitada.
N o 131.652 - Privilégio de invenção - Processo para a produção continua de patas ou polpas a base de
material vegetal fibroso - Requerente The Lummus Company.
N9 133.407 - Modélo de utilidade
Nóvo modelo de bule - Requerente Carlos Pascual Rios.
Os pontos acima retificados, foram
publicados em três de dezembro de
1965.

DIVERSOS
N9 483.264 - Móveis Aldo Ri cco
Liniitada - Foi mandado prosseguir
coxa as indicações feita pela seção,
Rio 10 de dezembro de 1965
isto é, porta retratos - matéria priNo 264.878
Tapeçaria Real Li- ma. Fica também retificado o clichê
publicado em 15 de maio de 1961 mitada..
N9 377.462 - Indústria de Tintas par a marca Aido Ricco de São P
lo - na classe 40 - Artigos na clasLouçakin S.A.
N o 391.137 - 408.767 - Kibon S.A: se.
Industrias Alimentícias.
14.iie'ICACCES DE CLICHÊS
N9 42e.490 - .Latueval Freire da
PUBLICADOS
Costa.
N 9 432.162 432.165 - 432.167 Term os:
432.169 - Lidice S.A. Indústria e
Comércio de Plásticos.
1,7 9 483. 263 - Nome comercial N9 435.445 -a- Nestle S.A.
adora Central -S.A.
adora
N9 446.520 a- Nelson Mon,teiro Pa
Clichê publicada em 15 cie maio de
Maia)
• N9 467.730 - Silvano Chiaradia. 196 1 - Requerente Pavirnentadora
• N 9 479.707 -- Café e Bar Tabu Li- Central S.A. -- Local, São Paulo.
N 9.265.
483
- . Marca Temper mitada.
tee -Comércio Indústria ,GoN9 483.219 - Manoel Rodrigues Re
fra S.A.
.- Clichê publicado em 15
Barreiro;
N o 483.221 - 11-nobres Imobiliária de maio de 1961.--, Classe 36 - ArtiExigências
gos na classe..., . • .
Brasileira - Ltda.
•
•
retificados os pontos publica.
. •
• • •
, N9 483.223 - Soberana Comércio N9 483. 267 - Marca Quem é Quem Picam
dos em três de dezembro de 1965
Processos_ e .têrmos . co mexigências de Pneus e Accesso.
em Hollywood Requerente Casa
._.a cumprir.
N9 483.224 •- Clenio Jezack Cleto. Editora TeceuLtda• - Clichê pu- •
N9 120.205 - Privilégio de inven.
.
N9 483.228 - Minas Mutilas Ltda. blicado em, ,15 de maio de 1961 ção -- Aperfeiçoamentos em ou reclasse.
, Artigos
3 na....
S.A. Cotonificio Gávea - . No'ne- N9 483.230 - Móveis e Decorações Classe 2
lativos a processos para produção em
dido de averbação de contrato da pa- Campos Eliseos Ltda.
massa de-objetos vastos de vidro, tais
RetifiedCõeg
tente 58.726 - Privilégio de inven- N9 483.233 - Artefatos de Madeira
como ampolas para lâmpadas incanção.
Tenteei Ltda.
Cia. de Produtos QkliMiCoa Idron- N 9 483.235 - Mineração São Pau- Ficam retificados' 'oS • pontos carac- descentes, produtos manufaturados
gal pedido de . averbação de lo B easilia Ltda.
terísticos publicados no dia dois de por tais processos e aparelhos nata
realização de tais processos - Rei
contrato de registro 'Internacional .1•19 433.238 - João Cernausan.
dezembro de 1985.querente N. V. Philips'Gloeilampenprocesso' 3:641 de 1965 - n o 79.ê62.
N9 483.242 - 483.243 - 483.244 fabrieken. .
Indústria' de'Bebidas Cinzano S.A. Ivan de Abreu Aureli.
Térre os:,
- No pedido de averbação de conN9 483.247 - Lubrificantex IndúsPrioridade depositada ,em 19 de juinvniN 9 111. 892 - Privilégio
Marca tria Mecânica Ltda.
trato de registro 108.372
nho de 1959 na Holanda n 9 240.425.
çâo
-Processo
para
fabricar
Uma
Menezes, Hoerlle & Cia. Ltda. - N9 483.248 - Somi Sociedade Mon- vi ga óca, bem como a ,viga suporte
N9 129.618 - Privilegie de lume).
No pedido de • transferêneia do termo ttadora Industrial Ltda.
uni lev antador de cargas, • Tablete- ção - Aparelho de medição volume.
482.855 • - .482.957.
149' 483.255 - Cia. Mercantil San- e
Potyguar Indústria e Comércio de ta Adele - Fica também retificado do s por este processos • 'Requerente
• - • . trica - Requerente Bopp & Reuther
win ,El
•
GsM.B.H.
Produtos . Químicos Ltda. - No pe- o clichê publicado em 15 de maio de. Eraas,
numeração . que
Fica retificado..
dido • de transfer encia do termo 1961, Para: marca -Santa Adele -- saiu
coni incorreções e pontos' n o 12 N 9 129.759 - Privilégio de inven482.884..
depositada em São Paulo - na cias; - •aaiu,
' o n v 11. ção -. Aperfeiçoamentos em engates
sendo
ublicado
acima
.No
peEdition; Saint . Florentin
se 11 - para -distinguir,--artigos xid N O' 121p .294'
inven- para caixas deleita, lavatórios e ou-Privilégio
dido de alteração .de. nome aaere- classe.
ires - Requerentes Arnaldo Ficone
cão
Pi-eaesse
'pára
'a'
preparação
.
-.
gistro . 489.148.
N9 483.256 - . Cia. Mercantil Sans de Hepa rina bruta L- 'Nome da re- e Vitorino Ferreus da costa Neto.
Conseryas
Piracema
S.A.
No
•
ta Adele - Fica também- retificado qu erente paraOrtnenoterapia
Os pontos acima mencionados fopedido de .alteração de .nome do re- o clichê publicado em 15 de maio Richter
S.P.A.": - •
ram publicadas com incorreções em
.
•
,
gistro- 283.711. „
de 1961, para marca Santa Adele
.214
'Privilegio
de
invenN° 125seis de dezembro de 1965.
Cia. . Vinícola..Rio Grandense - depositada em São Paulo -- Classe
ção '-'41.)fsrlositivo • para -borrifamento
Altera .,án de nome, no registro nftrne- 8 - artigos na classe.
' •.
-cortadas
e
mafibra sPontos publicados em sele de I
ro 314,301.
N9 483.257 - Cia. Mercantil San- simultâneo de 'liquido
',Reque- dezembro
de vere - Retificados
Estevom Molica Filho - Na; trens- ta Adele - Fica retificado o clichê terial aglutinante
Company
01
América.
Se alzit ' ferência do registro 317.029.
publicado em 15-5-1901, para marca rente
do,
sexto
Fica' 'r etificado- --o •
N o 114.823 - blodélo de utilidade
Francisco Ramálho Sobrinho - Na Santa Adele - depositada em 'São
através de anu anbo, da cor- - Nova
nto
disposição construtiva eia
-transferência - do termo 495.776.
Paulo -a• na classe G - artigos na po
ede•
fibrasate
o
bocal,
de
lideir
ta
cofres públicos de uso 'individual, des.
• Minnesota • Manufactureira e Mer- classe.
.
. .
aluados a guarda de valõres - Re.
cantil Ltda.' No-pedido de R yer- N9 483.258 - Cia. Mercantil San- bras. • • • •• - • .
baçao 'aé' "contrato ale registro núme- ta Adele - Fica também retificado o
A' inVen"ão, • substancialmente querente Carlos- Coilini .Netto.
ro 298.128. - • •
clichê publicado em 15 de maio de Conforme deecrita. • .•
•
N9
- Privilégio de inverte
N o 121'.254* • 'Crivilegio &É inven- ção -118.899
1961 para marca Santa' Adele - deMotor
de
combustão
interna
'recesso
de
fabricaiprodutos
o
--E
çã
Termos:.
positada em São Paulo - Classe 5 reacionais de 'atividade superficial - - Requerente wilton G. Lundatilst.
na classe. '
N9 536.511 - 536.512 s- Comércio artigos
Requerente para Bõhme Fettechemie No 128.09
483.259
Altec
Rádio
e
TeleN9
Privilégio de invene Indústria. Alves Peixoto S.A.
çãs, - Processo de fabricação de mavisão' Ltda.
,
privilégio de inven- terial semelhantes ao couro N 9 157 .186
N9 483.270 - Eletro Moderna Li, DIVERSOSção - Aperfeiçoamentc.s.relativos
quem-ente - Cia. .United Shoe Mamitada.
•
rres Duar- uma am arraçãu e -protetor reforma- chinery do Brasil.
.
N9 433.271 - Nelson To
e
ComérIndúStria
'
'Nitrasin S.A.
dosa
linhas -. Requerente
, par
N
e 133.056 - Modelo de utilidade
cio de .Produtos Químicos"--' Na ala te.'N 9 483.295 - Philip Morris Incor- Jeckson
Os po -Corriptan Quayle,.
- -.Newo modelo de fornecedor de
teraçâo do nome no -, registro 310.881 poratecl. • - •
ntos acima- mencionados ' fo- azeite
'para mesa - Requerente
- 'Nada .há que, deferir quanto ao No 4R2.300 - Germano Zunder & ralicados.
m bub
com aincorrecões no
S.A. Indústria de Adelo:.
..dezernbmro de Metalrica
pedido. tenda em, vista que o pre- Cia. Limitada..
Boletim • cio .di
•
tos de Metais..
I
sente registro ja se encontra em , no- N9 483.302 - Minastkás S.A. Dis- 1965.
me da requerente.
. - tribuidora de Gás -Combustível.
N9
134.021
Modelo
de
utilidada
spim S.A. lndus- mitlnl:d4283
Calçados São Cri
Café e Bar Lins Li- Picam os pontos publióados em três - Novas disposicão construtiva em
. .3.03suporte pa ra •cortinas e outras - Retria e Comercio - No pedido
de dezembro de 1965 retificados
q uerente Extenbox Indústria Meta.
a p ost ila ne registro • 316.417 - Ano- ' r N o 483.304 - Café e Bar Magda
Privilegio de invenção Iii-eica Limitada.
N
o 80.383
. .
te-se„ mediante apostila, a alteração 1 m 1 tar1t,- União giratória - Requerente
e 4°1.305 - Yuan Liang.
de nome já coneignada
No 134.015 - Modê.lo .de ir' Melar!!!
. no registro. N
Sorava Indústria e Equipamentos Jordan S.A. Engenha- - Original
f.T9 4e3.320
' anterior 178.960.
disposirão em elementos
ria Importação e Comércio.
Germaine Monte!! Corns'iques' Cor- na - e -a), Roupas .rada.
eslizadores. servindo lambam corno
Privilégio de inven- dfixadores,
Corttune Petrolina al 9 128.070
poration - No pedido de apostila no • Ne 4 01.324
ção a- Tambores aperfeiçoados para ' Requer ente para coniunfn t ubular Limitada.
registro 315.432.
Oswaldo Colotaba.
Vermos com exigências a cumprir:

•

•
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PATENTES DE .INVENÇÂO
Publicação feita de atOrdo c6.a2 o art. 26 do Código de Propriedade Industila::

21 /Da data da publicação de que trata o preEente artigo, começará i correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julga;;em prejudicados.

Certificadas Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 5 DE NOVEMBRO DE 1985
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MARCAS DEPOSITADAS

[

Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
soara

(s prazo de 80 dias para o deferixnento do pedido. Durante &se praz,o poderão apresentar suas oposições ao Departameut)
Madurai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regist,b requerida

Termo n.° 711.170, de 14-9-65
Nacional — Sociedade Técnica de Máquinas e Equipamentos Comerciais
Ltda.
São Paulo

Ind. 3raei1eir31
Classe 50
Impressos para uso da firma
Tê= on.° 711.171, de 14-9-65
Comissária Indaia Ltda.
São Paulo

"INDLIA."
Brasileira

Ind..

Classe 50
Impressos para uso da fic,n1
Termo n.° 711.172, de 14-9-65
USigar S.

A. Comércio de Fogões a
Gaz".
São Paulo
59

fi IISIGAZ
-Ind. brasileira
Classe 8
Fogões
nano n.° 711.173, de 14-9-65

Jurandir da Silva Santos

São Paulo
'TRANSPORTADORA
CANADÁ"
Classes: 21, 33 e 50
'eças transportes e impressos para uso

da firma
Termo n.° 711.174, de 14-9-65
Cerâmica luncliai Ltda.
São Paulo

"JUNDIAÍ"

Ind.. Brasileira
ss:e

Impressos para usu da anui J

- —

Termos ns. 711.177 e 711.178. de
14-9-65
ntonio Parodi e &nino sPaolo
São Pana)

breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores. carros-berços carrostanques, carros-irrigadores, carros. carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cabos de veiculas
corrediços. para veiculoa. direção desugadeiras, estribos, escadas raianas. elevadores Para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, moias
motocicletas, ~tocai ga&. moto. furgões
rodas para bicicletas, ratos para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas
manivelas. navios. Ónibus. para-choquet..
para-lamas. para-brisas, pedais pantões
rodas para veiculas, selins, tricicles.
santas para veiculas, vagões. velocipedas, varetas de contrôle do a sogador e,

iniabada. atletas, 'herva doce, herva
nate, hortaliças, lagostasslinguas. leite
:ondensado, leite. em pó, legumes em
:onserva, lentilhas, li ngu iça, louro, masias alimenticias, mariscos, manteiga.
nargarma, marmelada . macarrão, mas:a de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, -molhos, moluscos,
nostarda. mortadela, nós moscada, nozes, óleos cornestivetá. ostras . . ovas.
Aes, paios. pralmes pimenta, pós para
;Judias, pick es, speixes, presuntos. patês. petit-pois. pastilhas . pizzas. pudins:
queijos, rações balahceadas para ani.
mais, requeijões, sai, sagu, sardinhas
sanduieses. salsichas, salátnes, sopas enlatadas, sorvetes suco de tomates e de
acelerador. tróleis.. troleibus, varaes de trutas; torrauas, tapioca. tâmaras talha.
carros e toletes para carros
aura, tremoaos, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Classe 8
toucinho e vinagre
Para distinguir: Aparelhos de Pó. 'apa:

VALNAT1/
IND. BRASILEIRA

Classe 24
Para distinguir retalhos taxi; is
Termo n.° 711.183, de 14-9. 65
Expresso Transwalter Lidá.

TRANSWALTER

Classe 21
relhos de ar refrigerado. aquecedores.
Para distinguir genericamente veiculas
abat-jours. alto-talantes, antenas, bateTermo ..n.° 711.180, de 14-9-65
? suas partes integrantes, não incied4as
rias businas. barometros. -chuveiros elé- Achira Representações _e Corretagens
em outras classes
tricos. Dobtnas, chaves elétricas, chaves
Ltda.
Termo n.° 711.184, de 14-8-65
automáticas, comutadores, chicotes paSão Paulo
(Prorrogação)
ra automóveis cabos e condutores ele
Jorge Dolabane
tricas.. diais. enceradeiras, espremedores
elétricos. togões, maquinas fotográficas
;São Paulo
tarada. geladeiras. Interruptores. isola-

dores,: aparelhos de intercomunicação
limpadores de parabrisas, luzes trazeiras
para veiculas lanternas, naostradores
microfones, panelas elétricas, aparelhos

de sefrigeração rádios, refletores. sor
veteiras. aarelros de televiso. válvulas

ACH IRA:
IND. BRASILEIRA

voltimetros. e velas elétricas
Teimo n.° 711.176. de 14-9-65
Foto Otica Califórnia Ltda.
São Paulo

•VALIFOIRNIL
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos pára uso da firma
Termo n.° 711.179, de 14-9-65
Pool S. A. Iniportaç:.o, Exportação
Indústria e Comércio
São Paulo

P O O-L
Ind. Brasileira

Classe 41
A Icacharras aletria, alho, aspargos
içúcar. alimentos para animais, amido
aneneoas • ameixas, amendoim, araruta
irroz. atum' aveia, avelãs, azeite. azei
.amas banha. bacalhau. 'aa-tatas. baias
etacoitos bombons. bolachas, baunilha
ate • •t+ Oe' e em grão camarão. cane';"
'a, nau e em' pó. cacau, carnes, chá
ir.linc l os, chocolates, confeitos, cravo
.ereais• cominho, creme de leite. cremes
Ind. Bras le ira
samenticios, croquetes, agasipotas. canrica. coalhada, castanne cebola, condie
Classe 21
'nanica para alimentos, colorantes
'ara distinguir: Vei. ulos e suas partes asouriços, dendê. doces, doces de fru.
Jtegrantes: Aras para bicicletas, auto- as- espinafre, essências alimentares. em•
a5veis auto-caminhões. aviões, amorerrilbas, em:ovas. extrato de to-cedores, alavancas de câmbio, braços., ms te, farinha:, allmenticias, favas, fé-

PAROP1

Termo n.° 711.182, de 11 9 .65
:Idas, flocos, farelo, fermentos. feijão.
..igos, trios, truta: secas naturais e cris- Comércio de R erlhos Testeis Vu,,iatl
" Ltda.
aslizadas: glicose, goma de mascar. gor.
São Paulo
luras, grânulos, grão de bico, gelatina,

Classe 32
Para distinguir impressos
Term ou.° 711.181, de 14-9-65
Comércio de Metais Balles-Gonzalez
Ltda.
São Paulo -

BALLES-G01IZA9
IND. BRASILEIRA

s
Aço em bruto aço Dr-coxa:1o. aço
doce, ' aço oara tipos aço •fundido. aço
aarcialtnente trabalhado aço pálio. açc
-afinado bronze bronze em bruto ou
iarcialmente trabalhado bronze d,
m'ancianês bronze em Dó bronze -naarrasai Sio, chumbo em truta ou
narcialmente pre p arado cimente metálico. cobalto. bruto ou 'parcialmente
rrabalhado courms estanho huutc ou
aarcialmente trabalhado ferre em bruto
sm barra ferro manna.nSs terra velho
ausa em. bruto ou Darcialn ente traha
!hada gusa tem perado ousa mricável
.arninas de metal lata esti
' . ftilha 'atar
fõlha latãe em chapas iatsc err
vernalhões ligas metálicas limalhas
-nagnesio. manganês metais nàc traha
-liados ou parcialmente trabalhados me
tais em massa metaie estamnados

metais para solda, txtcluel zinco

CAIS Dá SERRA O
ETELELOR DA TERBA
Classe 41
Frase de propaganda
Termo n.° 711.186, de 14-9-65
Amegar Produtos Alitnenticios Ltda,
São Paulo

kklE9lit

Ind. Brasileira
Classe 41 •
Balas, doces, caramelos e chocolate,
Termo n.° 711.187, de 14-9-65
r.omércio de Tambores Santa Rita Ltdi.
São Paulo

SANTA RITA
Ind. Brasileira
Classe 6
Tam pores para tina iridustriala
cernere ia is

e

Termo n.9 7-11.188, de 14-965
Depós i to Universi4ide dr• Materiais
Para Construções Ltda.
•
Slo Prailo

IV-h1.1S1p.r.14'
Ind. Brasileira
(3asse 16
o lra distinguir materiais p aar construeses e decorações: Argamassas arada,
t n-f ia ezineicis hat.n o t. s sity
'os de citrinto. blocos para pavimenta. ão calhas cimento cal cré charraa
ral,ros. caixilhos: colunls:
sharsas on sa coheaairas coisas laçam,
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Publicação feita de acôrdo cons . () art- 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a eterer o prazo cte 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderfto apresentar suas oposiçbes ao Departamonte
ssersional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados coza • concessão do registro requerido
•

Termo n.° 711.203, de 14-9-65
1
Termo n.° 711.197, de 14-9-65
Tétano n.° 711.192,, de 14-9-65
caixas de deacarga para etixos edifica.
Tranquillo Giannini S. A. Indústria de
Editora Checaras e Quintais Ltda.
ções premoldasta, estuque, emulsão de Auditoria e Contabilidade Protec Ltda.
Instrumentos de Cordas
São Paulo
•
Rio Grande do: Sul
base astaltico. estacas, esquadrias.- estruSão Paulo.turas mesalleas para ecnistruções, Mine.
Ias de' metal ladrilhos. laMbris, luvas
TE—AUDITORIA E
de junçâo lages. lageotaa, material lio
EDITORA CHÁCARAS .
OI.ANNIN1 •
CONTA4LIJDADE
Ias para revestimentos de paredes, ma.
'E
QUINTAIS
LTDA..
Inclántria
Brasileira
PROTEC
deiras Para construções. mosaicos, prolante contra frio e calor. manilras, masClasse 8
dutos 'de ' base asfãltico. produtos para
Mxne civil
Classe 33
ara distinguir: Amplificadores de som
tornar nr---rmeabilizantes as argamasTitulo de estabelecimento
Termo n.° 711.193, de 14-9-65
Têirno n.° 711.204, de 14-9-65
sas de cimento e cal, hidráulica pedre
EditOra C:sacaras e Quintais Ltda.
ranquillo Giannini S. A. Indústria de
Termo
n.° 711.193. de 14-9-65
gulho, praduts betuminosos, impermeas
.
São Paulo'
Instrumentos de Cordas
.1-silizantes liquidos ou sob Outras tramas Ticol Takemura Indústria e Ccenérdo
r
São paul()
de óleos Ltda.
para revestimentos e outros como nas.
vimentação, peças ornamentais de aiSão Paulo
.VALIANT
CHÁCARASQUINTAIS
5'
mento 011 gesso para tetos e paredes.
papel pas torrar casas, massas antiIndústria
Brasileira
AGRICULTURA E
.TICOL
ácidos para- liso nas construções, parInd.
Brasileira
PECUÁRIA
quetas, portas, portões. pisOs, soleiras
Classe 8
. .
para Portas: tijolos, tubos de concreto
ara distinguir: Amplificadores de som
Classe 41
telhaa. tacos, tubos de ventilação. tan.
aasse 32
Térmos as. 711.205 e 711.206,'de
Óleos cornestiVeis
quem" de 'cimento., ViLIDD vigamentos e
Almanaques anuários, álbuns impres14-9-65
vitrtarS
sos, cartazes, catálogos,' jornais ,nado
Tercno n.° 711.194. de 14-9-65
ranquillo Giannini S:- A. Indústria de
mis e estrangeiros. publicações impresAndra Courrégis (S.A.R.L.)
Termo n.° 711.189, de i4-9-65
Instrumentos de Cordas
sas: revistas. Propaganda . em rádio
França
Déa Dralle Produtos Químicos Ltda.
São Paulo
televisão, jornais, programas radiolániSão Paulo
•
:os, pecas teatrais e cinematográficas
SERIE BOSSA NOVA
e revistas impressas
•
wACLCJ

Ind. Brasi.a.eira

Classe 2
Acetanilide, acetato de amônia, ácido arcênico. bórico, cristalizado, fênico para fins veterinários, picrico. &abdico
e sulfuroso. adubos.. .álcalis para fins
sanitários, fins herticulas. alcaçuz em
pó, alúmen calcinado. amónio, azul de.
metilenopós contra baratas e insetos,
bromatos, bromara de cânfora e de potássio, cânfora em pó. carrapaticidas
banhos para animais, produtos para des
truir bervas daninhas. ceras para enzer
tos, balsamo para fins veterinários, sa
bão desinfetante, desinfetantes, detumá
dores, inseticidas era pó. liquido. sólida
I em pasta, preparados para destruir
larvas linhaça em pó, visgos contra
lagartas e moscas. remédios , coutta
aftosa dos gados, sabão veterinário, 51113
para fins' horticulas, sanitários e veterinários. raiz de timbb, adubos naturais.
artificiais para a agricultura, cola em
papel para apanhar =iscas
Termo n.° 711.190, de 14-9-65
Artefatos de Cimento Vigamol Indústria
e Comércio Ltda.
São Paulo
•

COURRÉGES

Classe 43
Para distinguir: Aguas de alfazema.
água de colônia, água de quina e água
de rosa, amônia liquida perfumada, bandolinas, batons para lábios, brilhantinas, carmim, avaliam: cremes para ,8
ANUÁRIO AGRICOLA
pele e para Maquilagem, dentifricios deDE CHAGARAS E
pilatórios, desodorantes, escôvas para
QUINTAIS
cabelos, esmaltes para unhas, essências
perfumadas, extratos, fi,mdores para
cabelo,- glicerina perfumada, lápis para
Classe 32
Para distinguir: Anuário agrícola
maquilagem, líquidos para maquilagem
e embelezamento da pele, loções, óleos
perfumados, pastas dentifricias, pentes - 'Termo n.° 711.200. de 14-9-65
Editora Chacáras e Quintais Ltda,
para cabelo, petróleo para cabelo. perSão Paulo
fumes. pomadas para maquilagem, pó
de arroz, pós para unhas, preparados
para alisar os' cabelos, sabões e saboMARIO AGRIC;(.4.,A
netes perfumados, sais perfumados. calBRASTI.RTRn
co perfumado, tijolos para unhas, tintu,.
ras para cabelo e vernixes para unhas
Têrrno n.° 711.195. de 14-9-65
Cla6.se 32
American Cyanamid Company
Para . distinguir: ' Anuário agrícola

LEDERSTATIN

-

VIGOOL
Ind. Brasileira

Classa 3
Preparação farmacêutica e medicinal
para o tratamento de doenças humanas
sensíveis a antibióticos e a preparações
- Classe 16
,
antibióticas
Blocos de cirnento,guia s e lajes nré. loolcladas- para construções
Termo n." 711.196, de 14-9-65
Termo ts.° 711.191.. de. 14-9-65
(Prorrogação)
kthel Sociedade Técnica de Hidráulica
Richardson-Marra Inc.
e Eeletricidade Ltda.
Estados Unidos da América
São PeulO
_

In

d.. bretail eira
- Classe 8

Zhaves elétricas, fios elétricos, fusíveis.
ntermptores, %ripadas. soquetes, e tomadas elétricos

indástria Brasileira

. Termo n.° 711,199. de 14-9-65
Editora Chacaras e Quintais ' Ltda.
São Paulo

l'iktiENZYNE
Classe 3
Um medicamento anti-inflarnatório

remo n.0 711.201, de 14-9-65
Editora Chaca.ras e Quintais Ltda .
Sio Paulo

a.
A.GeRairCiOti.d

l Pi....
, tVerl".au
,tjitA

•
Cl asase 32
Titulo de estabelecimento
Termo n." 711.202. de 14-9-65
Editora Chacaras e Quintais Ltda.
São Paulo ,

AIZAN.AQU E ÁGRIGOLÁ
.. BRASILEIRO.
Clasre -32
Para diatinguir: Almanaque agrícola

Para distinguir: Instrumeutos musicais e
suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
bandolas. bandolins, bombo, hong&
bamlos, baterias, contrabaixos, corda para 'instrumentos musicais. euicaa calca de rufo, clarinetes. cavaquinhos. Castanholas. cravtlhas para instrumentos
cordata cornetas, clarins, cordas e emsordoamentoa para Instrumentos
sais. estojos para anstrumentos musicais,
estardarte. fagote. flautas gaitas', qui.
terras, gonzos. har pas. harmónicas. maseta, maraenas. ocarina órgãoa, plana
oandeiros. palheta. Dia/30a. pianolas
cantos. pistão. raecào realejos surdinas,
saxofones, timbares. tamborins trombones, tar.rafas, tambores triângulos, trombones da varas violas, violino e
vhaloncele
Classe 8
.
Para distinguir: . Amplificadores de sorr
Termo n.° 711.207. de 14-9-65
• (Prorrogação)
• Francisco Giannin4
São Paulo

•

PRORROGAÇ ÃO
G I A-N
I ff I..
Indústria Brasileira

Claaae
Vidro Comuta. • laminado, traoa bacio
tôdas as foi mas e preparos vidro
:ristal para todos os fins, vidro industrial. com telas de metal ou composl;saca especiais: ampolas aquários, asalmotarizes bandejas cube•.as, • cadinhos cânraros cálices, centro
copos esnelhos asis mesa
' tev-rar s para do es.
sa rs a ri eiras , traseos
iõrmas oara ((imos tios de vidro si ar-atas • garratões graus globos haste,.
larros, t.R ra:nei ras licoreiros mamadeiras, mántegutiras. pratos pires poetaluas •alitetros potes. pendentes pe.
stáis saladeiras -serviços para O-

•

r!„
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Publicação feita da acárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pubticaçfus começará a
Durante A689 prazo poderão apresentar 6933 000siçaes ao Departamento
Na
" clonal da Propriedade Industrial aqueles que ao ju7jraxern prejudicados COM COM79940 do registro requerido

eatreZ 9, prazo de 60 dias para o deferimento do pedido.

frescos, saleiros. tubos. tlgeias traves.
na vasas, vasilhames. vidro para vidraças. vidro para relógios, varetas,
yidros para conta-gotaa, vidro pare
automóveis e para bata-brisas e
alcaras
Termo n.° 711.208. de 14-9-65
(Prorrogação)
Parlurns Nina Ricci
França

PROBROGAÇIO

R
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essenclas, ex.
tratos agá de colónia, água de touca.
dor, água -de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para 'a pele, brilhantina. ban.
dolina, batons. cosméticos. fixadores
de penteados, ' petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor•
pestana e soarancelhas. preparados para
durosos e pomadas para limpeza da peie e "nsaquilage" depilarios. desodo
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
• talco pefumado ou não. lapis para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
embelezar cilios e olhos, carmim para
opeamssad opinbll ougas asavas a-tad
ou não, sabonetes, dentitricios em pó.
pasta -tu liquido; sais perfumados Fiara
banhos. pentes. vaporizadores de perle.
me; escovas para dentes, cabelos,•unhas
e aios. rum . de louro, saquinho perto.
mado, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
Cuticular; glicerina perfumada para 05
cabelos e preparados para dsecola
rir unhas. cilios e pintas ou sinais artl
lidais, óleos pari a peie
Tétano n.° 711.209, de 14-9-65
(Prorrogação)
Parfums Nina Ricci S.A.R.L.
França

»PRORROGAg10
NIJÂ Rical
'Classe 48
Para distinguir: Perturnes. essenciaa ex.
tratos água de colónia água de toucador, água de beleza, água . de quina
água de rosas, água de alfazema, água
-para barba, loções e tónicos para o•
pele, brilhantina, bane para
dolina. batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para •
cabelos creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilaria" depilados. desodorantes vinagre aromWico pó da arroz
• talco pefunta r4o ou não lapis para
pestana e sobrancelhas, preparadas para
embelezar. cílios e olhos, carmim ,para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido ' perfumado
ou nác,' sabonetes. dentlfriclos em pó.
pasta ou liquido: iais pertumados para
banhos Dentes. vaporizadores de pene.
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
e ditos 'um de louro, saquinho pedia

mado, preparados em pó. pasta, ligai
do e digitas ara *3 tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados . para dsec-olorir unhas, aios e pintas ou sinais artificiais. óleos para . a pele

impernseabilizantes. ioduretos; lacas;
massas para pintura.. magnésio, mers
cudo; nitratos, neutralizadores. nitroceiulose; óxidos. oxidantes, óleos parai
pintura. óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionaveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heTemos na. 711.210 e 711.211, de
.11ogralicos e hellocopistas, peliculas
14-9-65
sensiveis, papéis para aatografia e anáSulene S. A. — Sulamericana Enge- lises de, laboratório, pigmentos, potassa,
'dulia e Equipamentos Para Indústrias pós metálicos para a composição de
Qumicas
tintas, preparações para fotografias,
São Paulo
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prosslato; reativos,' removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções qui.
Lukas de uso industrial. solventes, sulfatos; tintas em pé,. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes. contruções. decorações, couros, tecidas, fibras, Celulose, barcos 'e veiculas. talco Inclu.strial. thiner.
INDUSTRIA GR ASILEIRA
• Classe 8
Padistinguir: Aparelhos para sectir ou
tar produtos alimentícios em geral
desidra
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para secar ou
desidratar produtos alimentícios em gerai
Termo n.° 711.212. de 14-9-65
Tintas "Prospa" do Brasil S. A.
São Paulo

Termo n.° 711.213, de 14-9-65
Ccannanhia 'Cervejaria Caracu
•

Frase

Termo n.° 711.217. de 14-9-1965
(Prorrogação)
Conservas Cerqceira S.A.

Espanha
PRORROGAÇÃO

IEC=Xi
Classe 41
Conservas de peixe
Termo n.° 711.218, de 14-9:1965
Rincom — Representações da Indústria
e Comércio Ltda.

São Paulo

PRORROGAÁO
BEBER CARÃO
É BEBER AUD.E ui

RINCOM—REPREMITAÇÕM
DA IN TÜSTR/ A E
COURC/0 LTDA.
•

PRORROGAÇAG
;RAM

Classes: 42 e 43
Termos as, 711.214 e 711.215, de

Nome Civil

Termo n.o 711.219. te 14-9-1965
Radas Griffin Ltda.

São Paulo

14-9-65
Seaford Industrial Ltda.

RODAS ORIFFrR LTDA.,

São Paulo
Nome Comercial
Termo n.o ' 711 .220, de 14-9-1965
Rodas Griffin Ltda.
•

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
kbsorseniea. acetona. ácidos, acetatos.
agentes quinsIcos para o tratamento e
INOUSIRM IMASILEIRA
braça° de fibras tecidos couros a ma rat albumina. ant._
il-dose : águ
tinas, alumen. alvaiade, alvelantes industriais. aluna:110 em pó arnoniaco.
• Classe 1
anti-incrustantes. anti-oxidantes. andPara distinguir: Fluidos para freios
oxIdantes. anti-corrosivos. anti-detonan
•
Classe
Ira, azotatos, água acidulada para Para distinguir: óleos,' galais e lubriacumuladores, água oxigenada para
ficantes
fins Industriais, amónia: banhos rio
Termo n.° 711.216, de 14-9-65
galvanIzaçâo, benzina. aenzol. betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássiod cai S. B. 1. — S. A. Brasileira de Imóveis e Administração de Bens
virgem carvões, carbonatos. cataliza.
São Paulo
lares, celulose, chapas totográficaz.
composições extintores de Incêndio: cloro, corrosivos, cromatoa scorantes, creosoto.% descorantes, desincruatantes. dissolventes; emulsões fotográficas, enxoDRASILEIRA Dg
fre, éter. esmaltes estereatos; feno!, filIMUEIS R AIMINTS.
mes sensibilizados para fotografias, 'tiTRAQA0 Dr BUS
xadores, formol, fosfatos industriais, Risforos Industriais fluoretos; galvanizado
res, gelatina para fotografias e pintura.
Nome comercial
giz, glicerina: bidratos, hidrosulfitos:

São Paulo

GRIFFIN
fnatintría

Braeileira

Unis. 21

Para listingutr • VeLculos e suas nadei
integrantes: Aros ..sara bte'cletas autos
móveis, auto-caginthbes, avibes amor.tecedores alavancaa de cánibio bate"
breques braços ps-a veh-nios. biercle.
,h.s. carrinhos de mãe e carretas caminhonetes, carros smStaantes rasanhões,
carros, tratores carros-bera-Os, carros.
tanques carros-trnqactores. carros carroças, carsoeerias. chassis chapas cir.
colares para ~cuins cubos de veiculo*
-orrinhns para . máquinas de escrevera
corrediços. para veiculo, direção. dasli•
gadeires estribos, escadas rolantes eles
vadores para passageiros e para caros
eaaates para erros eixos de direção
freios fronteira para veiculeis guidão.
locomotivas lanchas motociclos moias,
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas navios ónibus para-choques,
para-lama a. para-briwas pedais. °aivões,
rodas para bicicletas raios para !vetei".
tas, reboques. radiadores para vett-tato,

e
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DEPOSiT4D4S

Pubileadlo feita de acOrdo com o art. 130 do Código da l'roprienane traittstriai Da data da publicação começara
oorror o razo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Deaartan anta
alasilmal da Propriedade Industriai aguai", que se lula irem prejudicados com • concas!~ do registro requerida
rodas para veiculos, selins. triciclos, tirantes para veiculo, vagões, velocipedes varetas de contrese do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, vares de
carros. toletes para carros
Termo n.9 711.221, de 14-9-1965
Rádio Cultura Indaiatuba Ltda.
São Paulo

nas de somar, máquinas de multiplicar.
ma ta -gatos, porta-tinteiros. porta-cansa.
Dos, porta-lams, porta-canetas, porta
cartas, prensas. prendedores de papeis,
percevejos para papeis, per turadores,
réguas, raspadeiras cle borrões, stencils
para muneogratos. untas e tinteiros
S

IN 12IATUBA
Classe 33
Emissora de radiodifusão sonora
Termo n. 9 711.222, de 14-9-1963
Glianabara — Industrial de Produtos de
Limpeza Ltda.
Guanabara

(;11ÂNARftr A
INDUSTRIAL
DE PRODUTOS DE
LIMPESA LTDA.
Nome Comercial

Termo n.0 711.224. de 14-9-1965
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labof arma
São Palato

VEHOSAN
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das flebopatias (síndrome
varicoso, trombo-flebites, estases veriasas, varicocele e hemorroidas)
Terino n. 9 711.223, de 14-9-1965
TCMTN — Serviços Técnicos de
Manutenção de Máquinas Ltda.
Guanabara

feeÁnan
:,--

Termo n.o 711.225, de 14-9-1965
In.stitutos Terapêuticos Reunidos
Labofarma
S5o Pau!u

LABOVEIN
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um produto farmactutico indicado .no
tratamento das tlebopatias (síndrome
varicoso, trombofleb . tes, estases venosas, varicocrle e hemorroidas)
Termo o' 711.226, de 14-9-1965
Lati S.A. Produtos Químicos e
•
- Farinssêíitisos
Sio las!ss

Termo n.° 711.229, da 14-9-1965
( Prorroga ção)
Jenaer Glaswerk Schott
Gen.
Alemanha

caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, to,heres, conchas, cestas para pão, cesta
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
saixas para guarda de objetoS.
zhos, coadores para chá, descanso para
matos. copos e copinhos de plassuas
,D 3
oara sorvetes, caixinhas de ;abatia°
1,AuGE4N
;sara sorvetes. colherinhas, passa/ias,
sartinhos de plástico para sorvetes for.
/unhas de plástico para sorvetes discos
'e
t)
tt
• oreagens de material plástica •mbalagens de material plástico pra serveL.25021
(es estojos para objetos, espumas de
iylon, esteiras. enfeites . Ara automó20
veis, massas anil - rindo& scoadores de
Classe 14
pratos. funis, formas para doces. fitas
Aparelhos, instrumentos e ferramentas , solantes, filmes. tios de ce.ulose. fechos
guimicas em vidro, recipientes em vidro para bolsas, lacas, guartuçõas. guartilsões para chupetas e mamadeiras. guars
Termo n.' 711.231, de 14-9-1965
atções para porta-blocos guarnições
(Prorrogação)
para liquidificadores- e para batedeiras
Rëhin
1-Lias Gcs. Mit Bescrrankter de trutas e legumes, guarnições de meHaftung
erial plástico para ctensillos e objetos
guarnições pára bolsas. garfos galerias
Alemanha
cara cortinas, jarros, 1aminacos, piás-

PRORROGAÇÃO

ETRACII.

oRORROGAÇZ6

INNSTRIA BRASILEIRA

BORRO.f

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como dairetico
Termo a.° 711.227, de 14-9-1965
Cesar dos Santos da Silva
Guanabara

Classe 1
Produtos químicos para fins industriais,
especialmente produtoa químicos auxiliares para a indústra dos couros
Têrmo o.° 711.232, de 14-9-1965
(Prorrogação)
Haas Ges . Mit Bescrrãnkter
/Ulla.
Haftung
Alemanha

Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 711.228'de 14-9-1965
C,esar dos Santos da Silva
Guanabara

42~nua.
I ndústria Brasileira -

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para'
Classe 49
carimbos, almotadas vara tinta s, abri.
Artigos da classe
dores de cartas. arquivos, borrachas
berços para mataborrão. borrachas para
Termo n.o 711.230, de 14-9-1965
colas brochas oara *senhos. cofres.
(Prorrogação)
canetas. canetas tinteiro. .canetas para
s", 1-laas Ges, Mit Bescrrankter
desenho, cortadores de papel. carbonos.
Haftung
carimbos. carimbadoret cola para Papel,
Alemanha
coladores, compassas. cestos para correspondência 7Iesenhadores. duplicado.
res latadores estofos para desenhos,
'PRORROGAÇÃO
esteios para canetas, estofos com minas.
esquadros. estolos para lápis. espetos.
estiletes p ara °anéis furadores. fitas
A.R , A VI O I,
Para máquinas de .screver g sa fites
para lapiseiras. coma arábica. grampea
Classe 1
dores lápis em gerai ianiseiras, cria.
guinas para apontar lápis. minas para Produtos guimicos para fins industriais,
orafites. minas para penas. máquinas de especialmente produtos químicos auxiliares para a indústra dos couros
escrever. máquinas de calcular, magal.

PRORROGA—a()

IORAT—Ola
Classe 1
Produtos químicos para fins industriais,

ricos, lancheiras, mautegueiras, inala&
artobis. pendedores de roupas, puxado-

res para móveis pires. praros
Pás de cosinhe pedras Pomes, artigos. Drotetoes para documentos. pu•
&adores de água para uso doméstico
em outras classes, para para
cortumes para marciricircis, para sapateiros, para vidros paHa idesiva para
aorta-copos, porta-niqueia portaasotas,
porta-documentos, placas, rebite& radia/ia& recipientes, suportes su portes para
auardanapas. saleiros , tibus, tigelas,
tubos para 'ampolas. tubos para seringas. travessas, tipos de material plass
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, afearas, colas a frio e colas não inalcidas
correias, pasta e pedras para afiar
rebolas, adesivos para tacos. adesivos
Pára ladrilros e adesivos rara azulejos.
anéis, carretéis par tecelapam e guar-ações de material plástico para Iodaslida geral de plásticos
Classe 49
Bonecas, bonecos, bexigas, figuras de
animais e aves, bolas

especialmente produtos químicos auxi..
liares para a indústra dos couros

Termo n.9 711.235 de 14 - 9 - 1965
Tube Mester Indstria e Comércio de
Termos na. 711.233 e 711.234, de
Vedação Instantânea de Pneumáticos
14-9-1965
Limitada
S.A. Indústria e Comércio de
São Paulo
Plásticos
SãO Paulo

130X - BOL
INDUSTR IA BRASILEIRA
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de enateria
plástico e de nylon: Recipientes (abri
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias sai
mais e vegetais: Argolas açucareiros
armações para óculos, bules. bandeias
base. para telearmes baldes bacias boi
sas, caixas, carteiras chapas, cabo:
para ferramentas s utensflios, cruzetas

INDUSTRIA •RAati tittA
Classe 1
1.1m preparado químico para vedação
instantánca de pneumáticos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçã,o começará a
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Termo n.° 711.236, de 14-9-1965
De La Rua Confecções Ltda.
Guanabara

legials, fraldas, galochas, gravatas gor.
ros, jogos de angarie, jaquetas. iaques
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. pa
ahos, perneiras. quimonos, regalos
uvas, ligas, lenços, mantõs, meias
(mós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
aeugas. pouches, polainas, pijamas. pumbe de chambre, roupão, sobretudos
uspensórios, saidas de banho. sandálias
sueteres. shorts. sungas, tolas, ou slacks
'ater, Poucas, turbantes ternos, unitortnes
e vestidas
Termo n.9 711.238, de 14-9-1965
Pomar Horti-Granja Lida
Gcan,abara

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, zam:sas, camisolas, ca.nisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos de tingem jaquetas, !aguas
luvas, ligas. lenços, mantim, meias
maios. mantas. mandrião, mantilhas, pa
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos
suspensórios, saldas debauho, sandálias
sueteres, aborta, sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

HORTI-GRANJÁ
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Laranjas, bananas, limão, tangerina, alface, couve, bertalha, agrião, batatas,
espinatre e repolhos

Classe 36
.
Para ri• -• usguir. Artigos de
eitas em geral: Agasalhoa
e NX
aventa. s sparcataa. anáguas, blusas
notas botinas. blusões boinas beba
douros. bonés. capacetes cartolas. cara
ouças. casacão coletes, capas abales
cacrecols, calçados chapéu& c atos
cintas combinações çorpinhos calca
de senhoras e de crianças. calções cai
ota. camisas. camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos cueirca
saias casacos chinelos dominós. achar
ars (-antas as, fardas para militares ccs

.0Ci

52,"

Termo n.g 711.241, de 14-9-1965
Banco Industrial' de Capina Grande
Sociedade Anónima
Paraíba

GLOUD DREAMS
[

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 711.240, de •14-9.-1965
Auto Cona, rcio e Indústria Acil S.A.
SN.

\s"?)
\ç0'"
Classe 3
Um produto farmaceut.co indicado como
bálsamo antalgico para afecçõea
dermatológicas

Termo n. 9 711.239, de 14-9-1965
Auto Comércio e Indústria Acil S.A.
São Paulo

Class,. 10
Móveis em gerai de metal, vidro. I,
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis are escritórios: Armários
nrmarios nara h-. .lheiro e [sara rourw
usadas, almo 4adas, acolchoados para
711.237,
de
14-9-1965
Tétano n.o
Indústria de Roupas e Afins móveis, bancos, balcões, banquetas
IREA
bandejas. domiciliares, berços. biombos
Sociedade Anônima
cadeiras, carrrinhos para chã e café
São Paulo
conJuntos para dormitórios, conjuntos
Para !aia de jantar e sala de visitas
,..oniuntos para terraç r•%s, jardim e praia
zonjuntos de armários e gabin,etes pare
copa e casinha, &surtas, cabides. cadeira:
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios. colchões. colchões de moias
ilapensas, divisões, divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
lhas. estantes, guarda -roupas mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
são, rnesinhas para televisào u.oldura
para quadros, Porta-retratos. ixsirronas
aoltronas-camas prateleiras. porta-cha
aéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
satrwes
.INDUSYR n A BRASILUI.

usadas, almo'hdaa. acolchoados para - Termo n.9 711.245. de 14-9-1965
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Quimio — Produtos Quitnicas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
Comércio e Indústria
.:adeiras, carrinhos para 043 e caie
Guanabara
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para saia de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
àe rádios, colchões, colchões eie cacsaa
hspensas, divisões, divans, discotecas
•
de madeira, espreguiçadeiras. escrivam•
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas mesinhas, mesinhas para rádio e teievii1/4C5
co\Ç\
iao, mesinhas para televisão, molduras
.n •
para quadros, porta-retratos, poltronas
\\ ) &O
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
r
peai, sofás, sofás-camas, travesseiros e
•• ç )Q,0
vitrines

Classe 50
Apólices, impressos. talões de cheques
bancários, talões de recibos

Termo n.g 711.246, de 14-9-1965
S.A. Cotonificio Gávea
Guanabara

Termo m a 711.242, de 14-9-1965
Banco Industrial de Capina Grande
Sociedade Anônima
Paraíba

CANCO INDUSTRIAL
DA PARAIBA
Classe 33
Titulo de Estabelecimento.
Termo n.g 711.243, de 14-9-1965
Caixotaria Brasil Ltda.
Guanabara

CAIXOTARIÀ
BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Placas acústic,is de material plástico,
com adesão própria, 'eliminando a utilização de ferramentas, pregos. grampos,
cimento, clips e outro qualquer elemento
de colocação
Termo n.° 711.248. de 14-9-1965
Laboratório São Luiz Lida
Rio de Janeiro

mar-

Classe 4
Caixas de madeiras
Termo

n. 9 711.244. de 14-9-1965
- Produtos de Aço r-ti
São Paulo

Indústria Brasgeirb.

Indústria Brasileira
1, -e a -ou

c• ra l de metal vidro, de
estotados ou não. inclu
sive móveis era escritórios: Armários
irmários par., banheiro e para roupas

Classe 11
Lâminas de barbear e lâminas para
aparelhos de segurança

Para distinguir: Perturnes. es,earias est,
tratos agua de colônia água de toucalor agua de beleza ânua de quina.
igua de rosas, agua de altarmia agua
-sara barba. loções e t2Nnlcos oa os
abelos e para e pe'e hiathantina oaaiollna. batons. cosméticos. fixadores
le penteados, petróleos. ale,» para os
abetos creme e ,• nnesrenre. cremes sor-

Uleo'
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durosos e pomadas para limpeza, da pe.
le -maguilage" depilados. desodo-

rantes. vinagre aromatico. pó de arroz
• talco pefurnads ou não, lapIs para
pestana e subsen,celhas, preparados para
embelezar" 'cílios e olhos, carmim 'para,
o rosto e para os,tabios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido 'pertumadc
ou não, sabonetes. dentitricios-- em pó.
pasta ou liquido: sais perimi:lados para
haahos, pentes, vaporizadores de pertc.
me: escovas para dentes. cabelos, 'unhaie aios, rum de ;ouro, saquinho, perta.
mado, preparados em pó. pasta. liquido e tijolo§ ara o tratamento das unhas
cabelos e preparados para dsecolorir unhas. cílios 'e pintas ou sinais .arti
cuticular; glicerina. perfumada para os
dissolventes i vernizes, removedores' da
rimais, óleos para a pele
•
Termo n.° 711.247, de 14-9-1965
Alcino Vilela Resende
Minas Gerais

CAFÉ J. R.
Classe 41
Café em grão, torrado e moi6a
Termo n.o 711.249, de 14-9-1964
_ Manoel Pereira
São Paulo

Gist4INN4

541',
•

0011
ANOIL •11.*1..•

*DORA MU máwura
rola N.
•

Termo n,° 711.251, de 14-9-1965
Melbras Ind 'stria de Tufes e
Caramilos Ltda. .
São Paulo

g•ejas ternet, genebra. qin. Iturnel. tico
res. nectar. punch. pimpermint ..rhum
SUCOS dd trutas ,ser.u.alcool s- rothos i/er.

math: vinhos espumantes, vinhos •
minados e whialcv
• •

I

Indústria Brasileira

Classe 32

Classe 48
Revistas, jornais, livros e publicações em
para distinguir: Perfumes. es,encias.
geral
rratos. água de colánia."água de toucador água de beleza água de quina.
Termo n.° 711.255. de 14-9-65
kuna de rosas água de alfa —ma água
(Prorrogação)
cara barba loções e tônicos tiara 06
Rio Gráfica e Editóra Ltda.
:abelos e coara a pele. brilhantina. bate;
•
Guanabara
dollna. 'batons" cosmético& fixadores.
de Denteadas.. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanesce ate, cremes por.
ALM
. A.NAQUE DO FAROESTE
Classe 41
e pomadas para limpeza da
Balas, bombons, caramelos, doces e
pe lo e "aaaquillape . depilatórios desochocolates
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
Classe 32
• talco perfumado ou na°. lápis para
Revista e publicações em geral
Pestana e • sobrancelhas. preparados para
Termo n.0 711.252, de 14-9-65
embelezar muros e olhos. carolo . para
Melbras I n dústria de- Tofes e Caramelos
o mito e Para os lábios tango e creme •
Termo n.° 711.256, de 14-9.65
D i o Gráfica e Editóra Ltda,
para barbeai aatião. liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrictos em nd.
São Paulo
Guanabara
posta ou liquido, sais perfumados para
iambos, pentes. vaporizadores de perfuae escévas para dentes. cabelos.. unhas.
Esporte Gráfico
• Oto dum de louro. saquinho perfumado, preparMos . em nó. pasta,
e tijolos para o tratamento das unhas
Classe 32
Revistas, livrai e publicações era geral Mssoiventes e vernizes. removedores da
cutcula; glicerina perfumada para 06
rabeloa e preparados para descolorir
Termo n.° 711.257, de 14-9-65
linhas. cibos e Pintas ou sinais artal.
Sociedade Rádio Emissora Continental
ciais, óleos oara a pele '
de Pôrto Alegre Ltda.
Term on.° 711.261, de 14-9-65
Rio Grande do Sul
(Prorrogação)
CourtauIls Limited .
Ingiaterra

S NOTICIAS
Ume 41
Balas, bombons, caramelos doces e
• chocolates
Termo n.° 711.253, de 14-9-65
Cervantes 6 Saler L'cla.
São Paulo

Termo n.° 711.250, de 14-9-1965
Indústria e Comércio de Bebidas
Bororó Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

Termo n.° 711.260.. de 14-9-65
Esrolko do Brasil S. A. — Indústria 01.
Comércio
São Paulo

22-2000
CIDADE 'ABERTA ESROLK

INININTRIN SWILIENt.

Classe 42
Para distinguir. A g uardentes, apent:.
vos, aniz. bitter. brandy. conhaque, cer

Termo n.° 711.254, de 14-9-65
Rio Gráfica e Editôra Ltda.
. Guanabara

Classe 32
Um programa r.181-11ônico
Tern: on.° 711.258, de 14-9-65
Roberto Marinho
Guanabara

RADIO MUSICA
Classes: 32 e 33
Para assinalar e proteger uma rádio
emissora, sim nesta Cidade do Rio de
Janeiro — Estado da Guanabara
Termo n.° 711.259, do 14-9-65
Esrolko do Brasil S .A. Indústria e
Comércio
São Paulo

ESROLKO

COURTO
Cla.sse 22
• Fios de celuluse
'Terno n.° 711.266. de 14-9-65
• Levi Strauss &
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Aganalbos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas.
horas, botinas, blusões, boinas, baba-

Classe 32
Tornais, revistas e publicações

doutos, bonés, capacetes. cartolas, caraPutas. casacão, coletes. capas cheias,

$NO1JSTR121 BRAS1LEIRe

Classe 3
Águas gasosas, naturais ou artificiais:
Classe 8
catclo de cana, aldo da frutas: guaraná; refrescos, refrigerantes: soda: ta- Um aparelho destinada a Impes. de
velas eu automóveis
nanes narn refrescos
'

FRORROGAÇA0
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cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
castas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecaa ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominais, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, aorros, Jogos de !ingeria, Jaquetas, folgues,
luvas, ligas, lenços, mantós. meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches. polainas, pijamas. pu
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpão, sobretudos.
suspensórios,' saldas debanho, sandália*
sueteres, • shorts. sungas. stolas no slacka
roucas, turbantes. ternos, uniformes
a
• e vestidos
Termos na 711.268 i 711.269, de
14-9-65
(Prorrogação)
São Paulo Alparcatas S. A.
São Paulo

Termo n.° 711.267. de 14-9.65
Levi StrausaCo.
ratados Unidos da Arnica

'Classe 36
Para distaaaair: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventais, olpargatas. anáguas, blusas.'
botas, botinas, blusões, boinas, baba,
douros. bonés, capacetes, cartolas, .cara.
puças, casacão. coletes, ,capas, chaleS
cachecols. calçados. .chapéus. .cintos,
PRO'FiROGAÇÃO
cintas, combinações, c tapinla S. calçai,
de ganharas e de crianças. calções
AOie
carnisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias, casacos, clanelos.'dominós. echar•
pes, fantasias, tardas para militares colégials, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de angarie. Jaquetas, lagues,
luvas, ligas. lenços, mantas, meias.
maios, mantas., mandrião, mantilhas. pa .
letós: palas. penhoar pulover,. palatinas.
ricaças, pouches. polainas pijamas punhos, perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos.
suspensórios, saídas debanho. sandálias
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salva- suciares, shárts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
vidas, ancoras, cinto de nataçara bolas.
e vestidos
parauedas), a saber: ancoras, bolas.
cintos de natação, paraq -cias, salvaTermo n.° 711.270, de 14-9-65
vidas, vigas. vergas, trausmi.afa's para
(Prorrogação)
navios.
toletas
para
remos,
lemes de
São
Paulo
Alpargatas S. A.
ganchos para botes e alisporitivos para
arriá-los, artigos não incluichf em oatras
São Paulo
classes
Classe 3e
Para distinguir: Artigos de tiestutrios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alparcatas. anáguas blusa/.
horas. botina* blusões. boinas, baba
donros bonés ca pacetes. cartolas. caraouças casaca°. coletes capaz. chatas
carhecols calcados chapéus. cintas
cintas coctibinacões. caromhos. nicas
cif senhoras r le crianças zalcaes 'as+
^aatsetas
camisolas.
camisas.
cie^
ceroulas, colarinhos. aueleos,
cuecas
saias casacos chinelos dominó* .echar
De, fantasias. fardas para militares co
temais fraldas. galochas. gravatas. gor.
ros fogos ir lingerie manetas lacuies
luvas !loas lenços mantõs metas
maiõs mantas mandrio manilhas os
lair`a Palas oenhaar °arrive/ oelerinas
munas 'ponches onininas Mamas nu
ni‘ns nernema 2tornemos recralos
rara de . chambre roupao. sobrettains
sitsarnsartos sairias ie banho. care1,álias
sia teres shorts suncas %faina
slacks
aliar reairas et.rha n a rnYTIOS. uniformes e vestidas
•

•

cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calça.s, • camisas, camisolas. camisetas,.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gota
ros, jogos de . 11ngerie. Jaquetas, !aguas
luvas, ligas, lenços. mantOs. meias
-Saiôr, mantas, mandrião a man:alhas pa•
letós, palas, penhoar, pulover, palermas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhas. perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios: saídas de banho„sandálima
caceares, shorts, sungas. stolas ou siatks
touca, túrbantes.• ternos, uniformes
•
e vestidos
Tann& n.° 711.271, de 14-9-65
(Prorrogação)

Tann° n.° 711.275. de 14-965
Casa Louro-Modas e Calçadas JAURio Grande.- do Sul
•

Economize
Comprando na Casa Louru,
, Por Sbmente..,
Classes: 33 e 36
Atividades recreativas e assist.:Inala. Artigos de vestuário de taxi asorte, inclusive de esporte e para crianças i fraldas, cueiros)
711.276. de 14-9-65
. Termo ri
Industria de Máquinas Agricolas Fuchs
S. A.
• a Rio Grande do Sul

C,ourtatials lamited

IT

PRORROGACÃO

Indústria Brasileira
Classe 28
Fios de celulose
Térrno n.° '711.272. de 14-9 65
Monte Hotéis Ltda.
Para-tad-me° •

Indústria Brasileira
Classes: 33 e 41
Indústria 'hoteleira
Termo n.° 711.273, de 11-9-65
Turismo 'Suprema:mentos S. A.
Bahia

PRORROGAÇÃO

•
Classe 7
Arados e tratores
.
- Termo n.° 711.277. de 14-9-65
Abreu S. A. — Comércio e Indústria
Rio Grande do Sul

(Z)

sz'

0`)
CP
Nome comercial
Termo n.° 711.279.. de 14.9.65
(Prorrogação)
Mauricio Tanovitch

PRORROGACÃO
Indústria Brasileira
C, iM3 33 e 41
Empreendimentos turísticos, Sa-istancir.s
alimenticias e •ZellS • preparados. logrentes de abalemos. Essenzias
ticias
Classe 36
36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'altas em geral: Agasaibos
-aventais. alpargatas. anáguas, balsas
i
horas, botinas. blusões. boinas, babarlouros, bonés. capacetes. cartolas. cara.
puças, casacão, coletes. capas. chatas,
a dc1.-acols, calçados, chapéus, cintos,

Termo n.° 711.274. de 14-9-65
Corripan:Ma de Hotéis do Ncraeste
•
Pernmabuco

Hotel Canaã
Classes: 33 e 41
In histria hoteleira

CAMPCYRAL":
INDTTSTRIA BRASILEIRÀ

Classe 36
uara distinguir: Artigos de utssitiárioil
e 101:03A feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas anáguas blusas.
botas. botinas blusões boinas. barna
louros bonés. ca p acetes cartolas cara,.
castas casado coletes capas. abale&
cachecols
calcados cha péus. cinta,.
:antas. combinações carpinhoa calças,
ia senhoras e ir crianças. calctSca t'Alo
aas
camisas
naticnias,
wartasetaa,

'Now
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cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros:
.5usipensórios. saldas de banho, sandália':
amas, casacos. chirelos, dominós. rch..,r.
pes. fantasias. fardas para militares. CO:
kglats. fraldas, galochas, gravatas, gol.roa. logos de angarie, jaqueta& laqués
invas. ligas, lenços, mantõs. melai
iMai8s, mankas. • mandrião, manilhas, oapalas. penhoar oulover. pelerinas
paina', ponches. polainas. pijamas. Pu.
Moa, perneiras. quis-nonos. regalo"
robe" de chambre. rou pão. sobretudo'
sueteres. shorts. suncias stolas ou slacks
bder, toucas turbantes. ternos, uniformes e vestidos
São Paulo
Têrmo n.° 711.278, de 14-9-65
Denardin, Zago
Cia. Ltda.
, Rio Grande do S.'
"•

Têrmo n.° 711.281, de 14-9-65
"Cohasal" Cooperativa Habitacional
Santiaguense Ltda.
Rio Grande do Sul
—
COHASAL - Cooperativa Habitacional
Sántiaguense Ltda.
.
Nome comercial
•Eérmo n.° 711.283, de 14-9-1965,
•Editôra Educação e Cultura Ltda.
Minas Gerais'

Editora Educação
e Cultura Ltda.

deiras para construções, mosaicos produtos para tornar impertneabilizantes as
argamassas de cimento e cal hidráulico.
pedregulhos, placas de pavimanta,ão.
peças ornamentais de cimento ou gesso.
para tetos e paredes, parquetes, portas,
porteis. persianas, pisos. papes para for.
rar casas saladeiras para porta, tijolos.
tubos de concreto, telhas, tacos, tubos
de ventilação, tanques de cimento, viga
•
mento, venezianas e vira
Termo n.° 711.289, de 14-9-1965
Carlos Pereira Indústrias Químicas
Sociedade Anônima
Guanabara'

Farol Azul

Nome Comercial
Indústria Brasileira'
•
Têrmo n.° 711.284, de 14-9-1965
,Teleseguro — Assistência Técnica de
Qasse 46
minutos, 5 *minutos, 6 minuto"
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Televisores Ltda.
4
kressia, alvaiade .` de zinco abrasivos
Rio Grande do Sul
algodão
preparado para limpar metais
Classe 41
detergentes. espremaceres. extrato . de
"",
Indústria de massas alimentlaias
anil tecula .para. tecidos, fósforos d.
Têm. on.° 711.280, de 14-9-65
cera e de cindira. g goma para tavan
nrah asal" — Cooperativa Habitocional
leria, limpadores de luvas, liquidiss de
Santiaguense Ltda.
branquear tecidos, liquidos mata-,iordu'414
Rio Grande do Sul
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carSão Paulo
ros, pós de branquem roupa, salicatc
•
nara calçado:
Classes: 8, 32 e 50
Tèrmos ns. 711.286 a 711.288, de
Instrumentos de precisbo.' instrumentos
14-9-1965
cineti çicos, aparelhos de uso comum;
Indstria de Máquinas Agricoles
instrumentos e aparelhos didáticos; molFuchs S.A.
des de roda a espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, IamRio Grande do Sul
padas, tomadas, fios, soquetes), apareIndústria Brasileira
hos fotográficos radiofônicos cinematográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados. Jornais, reClasse 50 Para distinguir: Impressos em geral. .f.sras e puolicações em geral. Álbuns
Programas radiofónicos. Peças teatrais
anúncios impressos. ações, apólices,
lhetes. bilhetes de sorteio. cheques, car e cinematográficas. Bilhetes de liaria;
Indústria Brasileira.,
Oca comerciais e de visitas, duplicatas cabogramas, cartazes, literais de ,propaganda, cheques, escapulai'es e notas
debêntures. envelopes. faturas. tolhi.
promissórias
sinas, tetras le cambio. notas 113ca15
Classe 6
Máquinas e partes de máquinas para
notas promissórias papéis de correspot.
Têrmo n,°.711,285, de 14-91965
dência, passagens. puhlâicidade e proindústria de alimentação, arroz, café, ceConstrctora Natália Ltda.
reais, máquinas adaptadas na construpaganda em geral. recibos
São Paulo
çbo e conservação de estradas, máquiUrino n.° 711.282, de 14 9-65
nas classificadoras, máquinas desempaGordon Indústria de Rádios e 1 elevisão
lhadoras, máquinas para movimento de
Ltda.
terra ,máquinas operatrizes e
Rio Grande do Sul
máquinas secadoras

'COZIMENTO RÁPIDO,
2 minutos, 3 minutos;
I minuto,

freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motosiclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,, raios pa ra ¡Ácida.
tas. reboque, radiadores para veiculos,
rodas para .veiculos, selins, aisiclos, tirantes 'para veículos, vagões, velocipea
des, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 32
Para distinguir; Almanaques, agendas,
anuários, álbuns, impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, jota
nats, livros impressos, publicações ima
pressas, revistas. órgãos de publicidade
Têrmo ni 711.290, de 14-9-1965
(Prorrogação)
Laboratório Odontofarma Ltda,
São Paulo

•

PRORROGAÇÃO'

VEOCA D4 Á ODON TOPA RMA
Industrie Breetleira

Classe 3
Usa preparado farmacêutico indicado
com anestésico odontológico cirúrgico
Tèrmo n.° 711.291, de 14-9-1965
Banco Crédito Pessoal do Brasil S.A.
Minas Gerais

Cohasal

Pé - de - Pato

Indústria Brasileira
Classe %Para distinguir: Materiais de construções: argila areia, azulejos, argamassas
batentes halanstre9, calras, cimento, cal
cré, caixas de descarga, chapas isolan
Classes: 8. 32 e 50
aparelhos de televisão, radicas e alie tes caibros' caixilhos, colunas,. chapas
falantes. [ornais. revistas a publica cara sohertura caixas dagua...ediSca
ções eta geral. Allstins. Programas r'a sáo Pré-moldadas. estacas, esquadrias
diotainicos. Peças teatrais e cinemato lôrros trisoi, gesso, grades janelas. Ia.
gráficas. Bilheta de loteria, cabngramas meias de metal. tadrilhos, lambris luvas
cartazes, literais de propagamla, che- de 'unção, iages, lageotas material iso
ques, escapulares. notas promissórias tantes contra frio e calor, manilhas, ma-

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veículos, laradatas, carrinhos de mão e 'carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminsnões.
carros, tratores, carros-berços, carrosianques, carros-irrigadoes, carros. caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos.
'corrediços para veiculosa direção, ciesli(meeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e,para carga,
engates para carros, eixos de direção,

Classes: 1 a 50
Para distingu.r: Substâncias e pre parações quitnicas usadas nas, Industrias,
na fotografia e nas • análises quimicas.
Substâncias e preparações quirnicas anu-corrosivas e anti-oxidantes: Substâncias quimicas usadas na agricultura. na
rort cultura, na veterinária e para tina
sasitarios: Substâncias cluimicas. produs
tos e preparados para serem usados na
medicina ou na 4armácia; Substanciai
de origem animal, vegetal ou minerai,
em bruto ciu arcialmente rearadas e nãc
incluidas em outras classes; Metal, não
trabalhados ou arcialmente trabalhados,
usados nas indústrias: Máqu nas e suas
partes integrantes não •ncluldas nas
classes 7, • 10 e 17; Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes, integrantes. Grandes instrumentos agrtcolas tnclusive tratores: Instrumsrros
de precisão, instrumentos cientifico&
aparelhos de uso comum; instruumentos
e aparelhos didáticos; moldes de tõda
a espécie: acessórios de aparelhds elétricos (inclusive válvulas, lampadas, to-
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asadas, fios soquetes, etc.); Aparelhos
lotograticos, cinematugraticos, maquinas
falantes, etc. discos gravados e filmar
revelados; instrumentos musicais • e suas
partes ntegrantes. exceto máquinas talantes, Instrumentos máquinas apareiros
e petrechos para a medicina, a arte dentaria, a 'cirurgia e a higiene. exceto os
incluidos na Classe 34; máquinas opareiros e instalaaões hospitalares, de ex.
uso e fins ' análogos, exceto móveis da
classe 40; Botaiea, altinetes comuns, /echos corrediços e demais ai udeaas de
armarinho não tncluidas nas classes la,
22 24. e 48: joalheria e artigos de metais preciosos, semi-preciosos e 'Inclua
dos • em outras classes: Artetatos de ce.
arnica (porcelana. taiança, louça suas
imitações, usados como adornos e náo
incluidas em autras classes; pedras vidrada e outros). parau so castro. adorno, tina artisticos e industriáis, inataiações sanitárias não incluidas em outras
classes; Material exclusivamente para
construção e adorno de 'redios, estradas.
etc., como cimento, azülejos, laarilhoa
telhas, arta& janelas, etc., não inchodoa em outras classes. Papel para forrar casa. Magoa. máquinas e instaia.
Ores para os escritórios e desenho. nác
Inclutdos nas classes 38 e 40; Armas
munições de guerra e caça, Explosivos.
Fogos de artificio; Animais vivos inclusive aves, ovos em gerai, inclusive
do bicho da seda. Petrecros navais e
aeronáuticos (saiva-v.das ancoras, ato
to,de natação, bolas. 'para-quedas, etc) .
Veictilos e suas partes integrantes, ex.
ceto máquinas e motores. Fios em geral para tecelagem e para uso comum.
Linhas de costura, para bordar ara tricotagem. etc., (exceto barbante). 1 eciclos em Geral. Artetatos de algodão,
cânhamo, linho, juta. sela. lã e outras
' fibras não incluidas em outras claases.
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas
estampas. manequins, e análogos. Quaisquer obras de pintura e . escultura nác
incluídas em outras classes. Artefato'
de madeira osso ou'martim, não
dos em outras classes. Artefatos de palha ou libra, não incluldos em outras
classes. Arte çatos de produtos acabados
de origem animal, vegetal ou minera'
p o Incluldos em outras classes; metaSoe de substâncias quinilcas não incluiddas em outras classes. Esceivas aomuna (não incluidas nas classes 6. 11
17 e 48), espanadores e vassouras.
Guarna-chuvas, bengala e suas partes
Integrantes. Tendas, lonas. correias de
transmissão de - toda espécie, jornais.
rev:stas, e publicações em geral AIImas. Programas radiofônicos, Peças
teatrais e cinematográficas. Titulas de
estabelecimento de atividades não co
marciais (escolas, clubes teatros. etc.),
• outras que não se tscluem nas demais
classes (lavandarias, garagem, etc.);
Tapetes, cortinas e panos para assoalho. e paredes. Linóleos. oleados .r critarados. inclusive para instalações hospitalares; Couros e peles preparadas ca
ago. Artefatos de couros e peles não
incluídos em outras classes: Artigos •de
veterinário, de tõda sorte, inclusive, de
esporte, e para crianças (fraldas. cueiro& etc.); Roupa de cama e mesa, In

alusiva cobertores. Toalhas de uso pessoal, anos dep ratos e análogos; Papei e
seus artetatos, livros não impressos,
etc., não incluidos . nas classes 16, 44
e- 49; Artetatos de borracha e de guta
percha, não • incluidas em outras claase& Móves, de metal, vidro ou (nadeira, estofados ou não. Colchões, travesseiros e acolchoados ara moveis; Suostâncias alimesticias e seus rearados.
gradientes de alimentos. Essnmas alitnenticias; Bebidas alcoólicas e , sementadas não incluidas na classe 3: Retrescos e águas naturais e artiecia_s
asadas como bebida, ' não incluidas
alasse 3; rabaco manufaturado nu não.
Artigos ara tutnantes, exceto pape'
(classe 38): Sementes e mudas para a
agricultura, horticultura e a durou:tubão comum e detergentes. Amido. and
e, preparações para a lavandaria Arogos e prearàções para conservar e polir; •Combustive.s, lubriacanses e substaradas e produtos destinados a iluminação e ao aquecimento. Perfumaria
cosméticos destitricios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucadas e escoas para os dentes, siares
cabelo e roupa; logos de toda e espéde. • Brinquedos e assatempoa; petrechos e artigos para fins exclusivam.'ote exceto vestuários; Artigos não incluidos em quaisquer dai,
classes anteriores
Termo n.o 711.292, de 14-9-1965
(Prorrogaaão)
Laboratório Odontolarnia Ltda.
São Paulo

.
.

:PRORROGAÇ Ã O-

S IN CA 1NA CDU TOFA RIVn
In ducitri a Br,ad.l. 01 Ta
_
Classe 3
Um anestésico odontoiógico

Termo n.o 711..293 de 14-9-1965'
Gordon Indústria de Rádios e
Televisão Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústrias Gordon

oremo n. 9 711.295, de 14-9-1965
Papelaria Guatapará Ltda.
São Paulo

Vam Confecções Ltda
Nome Comercial

Térmo n. o 711.298, de 14 - 9 - 1965
Importadora Zes-Pan de Automóveis
Limitada
Guanabara

Ciasae. 38
Aros para guardanapos de pape;
aglut.nados. álbans (em branco) álbuns
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações_ bobinas brochuras não •impressas cadernos de escre
ver, capas para documerros carteiras
papel ou papelão. cápsulas de papel
caixas de papelão. cadernetas- cader
nos. caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comarchas. cartões indicas. contate car
tolina. cadernos de papel sneactietrado
e em branco para desenho. cadernos
escolares, cartões cru branco cartuchos
de cartolina. chapas olanograficas. 'cadernos de lembranças cá rTeté,s de papelão. envelopes. envólucros para charutos de papel. enc.idernaçac de papel
ou papelão, etiquetas, folhas indicas
folhas de celulose. guardanapos 'livros
não impressos. livros tiscaia livros le
contabilidade: mata-borrão; .arnamentoa
de papel transparente; pratos papelinhos. papeis de estanho e de alumínio.
papéis sem impiessão. papéis em branco
para impressão. papéis fantasia menos
para forrar paredes. apel • almaço com
Ou sem nauta papel crepon papel à
seda. papel impermeável. pare em bobina para impressão parei encerado,
oapel higiénico papel mpermeavel
Para copiai papei para leaenhos. papel para ambrulho impermeabilizado
Papel para encadernar ;rape para es
:rever, papei para imprimi; papei parafina' para anibrulhos pa pei celofane
papel celulose papel de anho. papei
absorvente papel oara -embrulhar ta'
baco. papelão recipientes de ci a r) , rosetas de papel rôt,k je Maciel rolos
de papei transparente sacos dr pare:
serpentinas: olhos raiata:a de urra/.
tuteles de osuel

,Classes: 8. 32, 33 e 50
•
Aparelhos de televisão, rádios e altufq-lantes, Jornais, revistas-e publicaçõ e s
em geral. Albuos. P•oararnas rad.o'iinicos. Peças teatrais e cin anarográticas,
Fabricação de rádios, • a pa ell tos (letras
Moas. Bilhetes de loteria, cabogramas" • " Termo n.° 711.296 de 14 - 9
- 1P65
cartazas, literaisde propaganda. cheques.
Indil Indústria Textil Ltda.
escapulares e notas promissrlaa,
São Paulo
Termo n.° 711.294 de 14-9-1965
Gordon Indústria de Rádios e
' Televisão Ltda.
Rio Grand do Sul

Gordon'indústria de Rádios
e Televisãci Ltda.
Nome Comercial

Termo n.° 711.297, de 14-9-1965ç
Wam Confecções Ltda.
São Paulo

EG

Indústria Brasileira
Classe 36
Calças femininas

Zes gia Pan
Indústria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aos pa ga bicicletas, auto.
,noveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio, barcos,
breques braços para veiculas. Melete.
tas. carrinhos de mác e carre tas cand.
nhonetes. carros ambulantes arnInhões„
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carrosarrigadores, carros, mama,roeas, carrocenas, chassis chapas cite
sulares para veiculos, cubos de veiculo.
rrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para vetculos direção, degi•
aadeiras estribos, escadas rolantes. ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
tratos. tronteirs para veiculeis, guidão.
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
manivelas navios, ónibus, para-choques,
motocicletas motocargas moto furgões,
para-lamas para-brisas pedais, pantõea
rodas para bicicletas, raios para Wide,
•
tas reboques. radiadores para veiculo&
rodas para veiculas, selins triciclos. tirantes para veiculo& vagões, velocipe.
des varetas de contrõle do afogador
acelerador tróleis troleibus varaes
carros toletes para carros

•

Têm° n.° 711.300, de 14-9-1965

Remar — Engenraria e Comércio
Limitada
Guanabara
gPieu!

CaA,,e0

eR nQUE eRANCO PRETO

wir

[26Á

ENGEM4K:1 RP E comÉnctO

Classe 16
Para distinguir: Materiais paar constato.
ções e decorações: Argamassas argila,
areia, azulejos. batentes balrustres. Flocos de cimnto. blocos para pavimentação. calhas cimento cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
,chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de d escarga para eixo
,dificaceies p remoldadas estuque, ersal,in ela
base asfaitico. estacas, esouadrins
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110iXer oh prazo

turas metálicas para construções, lameTermos ns. 711.302 e 7011.303, de
Termo n.° 711.307, de 14-9-65
petróleo. graxas para lubrificação. gila
las de metal. ;adrilhos, lambris, luvas
14-9-1965
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de óleo para iluminação, petróleo refinado.
de junção, lages, lageotas, material isoLuis Rey Carou
Lâminas
lubrificante. óleo para fabricação de Os
lante contra frio e calor, manilras, mas-.
Guanabara
São Paulo
querozene e torta
sas para revestimentos de paredes, maII
Termo n.° 711.213, de 14-9-65
deiras para construções, mosaicos, pro(Prorrogação)
dutos de base asfálticn, produtos para
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S. A.
tornar impermeabillzantes as argamasSão Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra
INDÚSTR/A BRASILEIRA.
gulho. produl betuminosos, impermea.
biliznntes liquid is ou sob outras formar
Classe 25
Classe 11
para revestimentos e. outros corno aas Projetos, abluas. maquetes e cartazes Para distinguir: Lâminas de barbear
vidientaçâo. pecas ornamentais de Cide propaganda co mfigcra
Termo n.° 711.308. de 14-9-65
mento C.!' gesso para tetos e paredes
Classe 22
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
Classe 50
papel para forrar casas, massas antiLinhas de algodão para costura
Lâminas
linniessos
e
cartazes
de
propaganda
ácidos p ara uso nas construções, parTeimo n.° 711.313. de 14-9-65
São Paulo
queias. portas, portões, pisos. soleira.'
Termo n.° 711.304. de 14-9-65
(Prorrogação)
para portas. tijolos, tubos de concreto Companhia Agro-Industrial Igarassú
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S. A.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
Pernambuco
São Paulo
ques d, cimento, vigas, vigamentos e
vitrais

-APAR OTEL

UM"

TIN

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 711.299, de 14-9.1965
Belmec Ltda.
Minas Gerais

2fixec cada.
Nome Comercial
Termo n.° 711.301, de 14.9-1965
Construtora Minas Gerais S.A. —
Comércio e Indústria "Condusa"
Guanabara

COMIG

Para distinguir: Lâminas de baebear
Classe 22
Linhas de aigoctão para costura
Termo n.° 711.309, de 14-9-65
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
Termo ta° 711.314. de 14-9-65
Classe /
Laminas
(Prorrogação)
Azul da prérsia. azul ultramar. alumi
São Paulo
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S. A
elo em ph para pintura. fiei& nítrico,
São Paulo
afirmem água oxigenada. hgto raz. alfina.
industriais.
alvaiade.
moi Par a
anti-corrosivos, acido arsénico isrilhan.
G MIA NA
ter a (Sito. baxnotete de arianio. Mero.
matos. eloret..1 de sódio. cloreto de
INDÚSTRIA BRASILEIRA
amónio, cloreto * potássio. carbonato
Classe 22
te sódio. corantes pare uso na indUetria
Linhas de algodão para costura
anneraL creeesao Dara indústria. carboClasse 11
nato de magnésia. clarete de zinco. Para distinguir: Lâminas de barbear
Termo n.° 711.315. de 11-9-65
esmaltes
'goma-iaca
cloreto de cálcio.
( Prorrogação )
Termo n.° 711.310. de 14-9-65
preparada. glicerina para oae na InFábrica de Fios e Linha "Marte" S. A.
histtl , h i posol ti to .4e s ódt o tod re to Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
São Paulo
Lâminas
de amónia, idrosoitito. faca masa,: A

INDT.TSTR IA BRASILEIRA

ARMADURA

base de óleo para correção k pinturas
nitrato, óleos. potássio de shdio potássio para uso na indúsf rta. secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas tintas a
álcool, vernizes a Akoel

Classe 16
Para distinguir Materiais P aar 'constr.,
ções e decoraçõ e s: Argamassas. argila
Termo n.° 711.305, de 14-9-65
areia. azulejos batentes balaus t res, blocos de rinnto blocos p are oavatenta Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
Lâminas
çâo, calhas cimento cal cr& chapas
Isolantes . caibros. caixilhos: colunas,
São Paulo
chapas para robe"turas raisas dágua
caixas de le,scar g a oara etisos edifica
ções premoldadas estuem errulsão
base asláltico PStACRS esquadnas astral.
lame
turas metálicas para construções
INDÚSTRIA BRASILEIRA
las de metal ladrilhos lambris uiva,.
de ium,ão lanes lancotas, materia l is°
lance contra frio e calor in,,tailzus mas
Classe 11
sas rian, revestimentos de paredes ma
Par:: distinguir: Lâminas de barbear
deiras para construções mosaicos, pro
Teime rue 711.306, de 14-9-65
duros de base astáltico. produtos oara
tornai impermeabilizante s as arnarnas Fabraw !--. A. Fábrica Brasileira de
Lâminas
,-s de cimente e cal hidráulica pedre
:São Paulo
'ho nrod , its betuminosos impertnea
bilizantes lianidos ou sob outras tormai
para revpstin enros e mirro, como na;
vim>runeão pecas ornamentais de :I
mento ou oes,e oara tetos e paredes
papel cara torrar casas massas anti
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ácidos p ara usc nas consr-izet-rs par
tinet as nrirtas onrrões visos soleira'
para nortas. tijolos tubos de concrerr
telhas tacos rtellev de venrilaçâo tan
Cla , S r I I
voas v!nieritos
_ques de C!Tr
Para distinguir: Lâmasas

FOR-MEN

SEMANAL

vitraa

CATEDRAL¡

Classe 11

São Paitlo

PULIMAN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Lâminas de badiear

,FULGOk
ColUààe

22

Linha* de algodão para coutura
Treno n.° 711.316. de 14-9-65
(Prorrogação)
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S. A
• São Paulo

Termo n. 9 711.311. de 14-9-65

Rudl N. Morsai
Rio Grande do Sul
PRORROGACÃO
..,a,,gbig..
.a,.....i .• • • •
11 .41.. ik• `' • '• , 11, In'
s'it.• '• '.'• 11.•,111.11
G •CIA•. • .AkU.WU
,11 n11.1•. a
..110,•.•,
. 10.1•.:•
•• •4411-)`
.:I• t'•"111
*11 . 1•, 1/
vil .15:«•-•4'•
INÇAI
R11,11*
II' 0
ItalIN:
..a.wr

ur
le
'w
Ilt,• • INL ,* .11:,
iriartartrie

• 111411,11"11.31
', • OnJ•P
-.1,....1. • a ..II*
R

• tairán

Closse n
Linhas de algodão para costura
Termo n. • 711.317. de 14-9-65
(Prorrogação)
Fábrica de Fios e Linha "Marte" S.

S.:1,1) Paula

Casse 47
kicool motor azaire para lampartna.
aarvão *mineral e ~era' rira para 111
•mn.a,10 rombustivpi Falida* de iluns
"solina geléias e gorduras ft,

CARDEAL
Cl.i.Nse 22
Linhas de atcrodão para costura

Wuinta-teira 15
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Publicação Seita da acordo com o art. I33 do Código da Fxbprieds;do Industrial. Da data tia publicação corneçarrt a

torres a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duratate ésie prazo poderão apresentar maus Opoiliçães ao Departamento
araclonal da Propriedade Industrial aqueles que *e julgarem préjudieadoti com a concesaia do registra requerida
4In

Termo n.° 711.318, de 14-9-65
(Prorrogação)
E. I. Do Pont de Nemours And
Company•

TAS LAN
Classe 23
Tecidos e fazendas em geral
Termo n.° 711.319, de 14-9-65
Plant Protection Limited
Inglaterra

VIBRAJET
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber; arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me
ranicos e emPilhadores combinados
arrancadores mecânicos para agr/cui
tura. batedeiras para cereais, bombas
Paes adubar, celfadeiras, caroideiraa
ceifados para arroz. 'charruas para agricultura,.. cultivadores. debulhadores.
destocadores, desentegradorea, esmaga;saí rs para a agricultura. escarrificalo.
rei, enchovadetraa facas para máquinas agracolas. terradeiras gadanhos.
garras para arado, aradas de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. ináouinas &veladoras de terra.
traquinas perfuradoras Para a agricultura máquinas de plantar. ~tacharruas. máquinas regadeiras. maauinas de
roçar, de manear. para sulfatar. de
tarquir, de tritura:. de esfarelar terra.
Para irrigação, para raatar formigas e
outros insetos, para burrlfar e oulverei.
tar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. para minar
algodão, para colher -cereais, máquinas
amassadora!, para fina agricolas de
cortar árvores, para espalhar oara capinar. máquinas combinadas para semeai e cultivar, dc desbanar. para en.
lila: máquinas e moinhos pare forragens. máquinas toscadoras, ordenadorea mecânicos. raladores mecânicos, to;
los compressores 'pare e agricultura.
uschadeiraa. semeadeiraa. ecadeiras,
secadores de terra, tosadorat de grama. tratores agricolaa válvulas para
mátminaa agrícolas
Termo n.° 711.320, de 14-9-65
American Safety Table Cempany, Inc.
.Esrados • Unidos
Aniérica

AMO
Classe 6
Para distinauiri Máquinas e partes de
máquinas uara -todos 09 fins industriais:
Manianasrjp rosouear serras mecaniramantas
nlaras para tornos. gera-toras niainan máciulnas de farsa e centrai fornos ame:micos, prensas cnecániass inawanas amaasadeiras misturados
Ir IN,rro ma quina comoressora. máctint•
nas adaardas na •copristruçâo e conser-

vaçâo de estradas, mlneraçâo corte de
madeira. movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora. máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras. classificadoras,
ventiladoras. moinhos para cereal&
máquinas secadoras, trituradoras. paiVerlZadOraS. fresas, politrizes, tranchas,
tesoUras mecânicas. tupiaa máquinas de
abrir chavetas. marteletes. ventiladores,
exaustores para forjas. bombas cantilfugas, rotativas, de deilocamente e a
pistão para todos os fins, avaras. caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras. válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e 'bronze, 'máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar
Papel e máquinas de impressbo, dinarnop
e receptácuroa

Termo n.° 711.323, de 14-9-65
The Gillette Company
Estados Unidos da América

"amacio

SAVOY

Casse 18
Para distinguir; Perfumes, essênaiaa, ex.
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema.. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban'ilelina. "batons". cosméticos. fixadores,
de penteados, petróleos,- óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
ribrosos e pomadas para limpeza de
Dele g -"maquillage" depilatórios, desodOrantes, vinagre aromático, ció de arroz
it talco perfarnadci ou não. lápis para
eestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cIlios e olhos. carnaça pare
3 rosto e para os lábios, sabão e creme
*ara barbear, sabão líquido perfumado
Termo n.° 711.321. de 14-9-65
ou não. sabonetes, dentifrícios era pés
Minnesota Mining And Manufacturing pasta, ou liquido; sais perfumados para
Cora pany
banhos, pentes, vaporizadores de perfilma; escóvas para dentes, cabelos, unhas
Estados' LInídos da América
e cílios: dum de louro, saquinho perfissuado, pre p arados em pó, pasta,
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
curicatia; glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para descolorir
Classe 28
Produtos abrasivos, incluindo correias unhas, cílios e pintas ou sinais artifi.
ciais. óleos para a pele
abrasivas
Termos ns. 711.324 e 711.325, de
Termo n.° 711.322, de 14-9-65
14-9-65
lhe Gillette Company
Cotontficio Cindido Ribeiro Ltda.
Estados Unidos da América

POWER-PAC

Maranhão

COM BAT!

Termo n.0 711.326, de 14-9-1965
Cotonificio Cândido Ribeiro Ltda.
Maranhão

(PRORROGAÇÃO)

-"

• • "

es,x
4,

MINHOTA.

Classe 23
Tecidos em geral
Termo n. ,; 711.328, de 14-9-1965
Bar Cajutiense Ltda.
Guanabara

CAJUT1ENSE

nr%

INDI:ISTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo ri.• 711.329. de 14-9-1965
Fábrica de Meias Alagoana S.A.
(FABRIMA)
Alagoas
Classe 36

Meias
Termo nf3 711.330, e 15-9-1965
Consórcio Brasileiro do Comerciante
Previdente
São .,Paulo

cor, soRci o
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esáncias, et.
tratos agua de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de roses, água de alfazema, água
para barba, locaes e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
le e "maquilage" depilados. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
• talco adumado ou não. lapia para
p estana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cillos e olhos, carmim para
o rosto e pare os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. ,dentifriclos em pó,
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc•
me; escovas pare dentes, tabelas, unhas
3 ctlios, rum de louro. saquinho pariu-nado. preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento daa unhas,
dissolventes e vernizes. reznovedores da
taiticular glicerina perfumada para os
cabelos e preparados !para dseeolo.
unhas. ciliàs e pintas ou sinais arti
ficiais, óleos para a pele

BRASILEIRO IX')
C oiasRciiNvs
PREVIDENTS _

Nome Comercial.

Classe 22
Fios em geral, para bordado e tricotageria fios em geral para tecelagem e
USO cómurná fios de lã ou pêlo em
meada ou novêlo, torcida ou não; fios
de lã ou pêlo, em meada ou nova",
para bordado, costura, croché ou tricô;
linhas de tostura. para bordar e para
tricotagem
Classe 31
•
Cordoalha e barbante
•
Termo n.o 711.327, de 14-9-194-5–:–
Manoel da Silva Mercadinho
Guanabara

MERCADINHO
MANOEL DA SILVA
Classe .41
Mercadinho

Termo n.o 711.331. de 15-9-1965
STIR — Sociedade Técnica de
drispecção de Riscos
.

Sai:, Paulo

STIR—SOCIEDADE
TÉCNICA LB
INSPECÇZO 11It
• RISCOS
Nome Comerciai
Termo a.° 711.332, de 15-9-1965
Saaper — Serviços Administrativos •
Empreendimentos S.A.
Sr, Paulo

SAN 11
SERVIÇOS
Dla STRATI VOS
EMPREDI DIM:'1•03
Name Comercia

alar
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Publicação feita de acórdo com o art. 230 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
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7t•

11,

Termo "n.9 711.333, de 15-9-1965
,Sanber — 'Serviços Administrativos
Empreendimentos S.A.
r.
São Paulo

e

Têrmo n.9 711.338, de 15-9-1965
Piky Cosméticos Ltda.
São Paulo

PIKI
N 13 E. R
Ind. Brasileira

•

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis, auto-caminhões,' aviões. amora
tecedores. alavancas ie câmbio. oarcos
breques.. braços para . veículos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas .aarnihhonetes, carros ambulantes. carninaões.
carros, 'tratores, carros-berços, carrostanques. carros-irrigadoes. carros. caroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção. desligadeiras. estribos. escadas rolantes, elevadores para' passageiros e para carga.
engates para carros, eiios de direção,
freios, fronteiras para 'veicu'os. guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas. navios. ônibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas, pedais. pantões.
•Nadas para bicicletas., raios paia bk,ele
tas. reboque, radiadores para veículos
rodas para veículos. selins. aa c elos, tirantes p ara veículos, vagões velocípedes. vararas de contrôle do afogador e
acelerador. tróleis troleibus aaraes de
carros. toletes uasa .arros
• Termo n.o 711.334, de 15-9-1965
Somai Ltda. — Assistência Técnica á
Indústria e Comércio, S.C.
São Paulo,

S AL- DA. —
ASSISF.ÇIÂ
TECNICA A
I ri s-usr RIA E
COMERCIO S.C.
Nome Comercial
• Termo n.9 711.335, de 15-9-1965
Asses Ltda. Assessores Especialistas da
Indústria e Comércio, S.C.
São Paulo
-

ASES ur DA.
ASSESSORES
SPAS
E SPEC
• IriDtirttIA E
COldRCIO.S.C.
Nome Comercial
Tèrmo n.° 711.336, de 15-9-1965
Sabia Comercial e Administradora Ltda.
São Paulo
Classe '5()

SABRA
•Ind. Brasil-tenra

•

Brasileira

Termo n.° 711.342, de 15-9-1965
José Carlos Pereira
São Paulo

Termo n. 9 711.348, de '15-9-1965
Restaurante "O SeugnIzzu" Ltda.
São Patuo
5

"FAL POMAS"
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 32
Para distinguir personagens de luta liClasse 48
Para distinguir: Perfumes, essências ex- vrea judo alki-do, jiu-luti, alterofilisnao
e iutras modalidades
tratos. água de colônia, água de toucador, água de beleza, agua de guina
Teria() n.9 711.343 de 15-9-1965
água le rosas, água de a l i. ..actua, água
Laboratório de Patologia Clínica .
para barba, lokões e tóa.cos para os
'Iabornalise" Ltda.
cabelos e para a pele. bruhantIna. bandolina. "batons" cosméticos, Fixadores
São Paulo
de penteados. petróleos óleos Pára os
cabelo creme revanescente, cremes gor.
"LABORANAMSE"
-durosos e pomadas para limpeza da
.Ind. brasileira
pele a "inaguilage". lapliatór,oS deso.
dorantee, vinaajre aromático. pó de arroz
Classe 33
é. talco perfumado ou não. Units .. pára
Estudos" de patologia e assistência
pestana e sobranceiras. prepados • para
embelezar cillos e olhos, carmim para
Termo n.9,711.344, -de 15-9-1965
o rosto e para os lábios. sauad e creme
José Carlos Pereira
para barbear. sabão liquido perfumado
São Paulo
ou não, sabonetes, lentifriclost em pó.
pasta ou liquido, sais perturnados para
"MISTRR X "
banhos. pentes, vaporizadores de perfuInd. Brasileira
me: escOvas para dentes, cabelos. unhas
e cibos, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta. líquidos e tijolos
Classe 32
praa o . tratamento das unhas, dissol- Para disrinuir personagens de luta liventes e vernizes, removedores da auti. vre, judo, aiki-do,
alteroçilismo
cuia. glicerina er 4umada para os cabelos
e outras modaldades
e preparados para descoloir unhas.
cílios e pintas ou sinais atificials, ólcos
• -Térmo n.o 711.345 de 15-9-1965
para á pele
•
Antonio Gioia
São Paulo
Termi n.9 XI .339, de t54:134
Cambiatora d eValores Gold Ltda.
"2R.LTOCASEIRON
São Paulo
Ind.. brasileira

GOLD
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos de so da requerente
Termo n.o 711.340, de 15-9-1965
Pôsso Santa Rita Ltda.
_ São Paulq ,

Sta. Rita
Ind. Brasileira •
Classe 50
Impressos de so da requerente
Termo n.9 711.341, de 15-9-1965
Nelson Muraca
São Paulo
•

EXPRESSO
. PAULISTANO ME
NELSON /MACA
'nassa 3?
Transportes em geral

Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, lasanhas, macarronadas, pizzas, saladas diversas, teijoadas arroz,
teijão, arroz de braga, bile a milanezas
bife a cavalo, a portuguesa ravioh,
gnocchi e -.churrascos
Termo - n.9 711.349, de 15-9-1965
Farmácia Quitai:na Ltda.
• '',São Paulo

"QITITAUNA"
Ind. brasileira'
(...iasse 3
Produtos farmacêuticos
/Termo n.o 711.350, de 15-9-1965
José Carlos Pereira
São Paulo

"FANTASMA"
Ind.: brasileira
Classe 32
Para distinguir personagefis de luta
vre, judo, aiki-do,
alterofilismo e
outras modaldades
Termo n.9 711.351 de 15-9-1965
Vidroglass Comércio de Vidros Ltda.
São Paulo

"VIDROOLASSn

Ind. brasileira
Classe 50
Impresso para uso da firma
Termo n.° 711.352, de' 15-9-1965
Comércio e Indústria de Laticínios
Farali Ltda.
São Paulo

Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezas, rizotos, lasanhas,
macarronadas, pizzas, saladas diversas,
feijoadas,. arroz. feijão, arroz de braga,
bife a milaneza, bife a cavali, a portu"PARAM"
guesa, ravioll, gnocchi e churrascos
Ind.. Brasileira
Termo n.9 711.346 de 15-9-1965
Cia. Agrícola Queluz
Classe 41 São Paulo
Queijo, mante.ga, requeijões, doces de
.
leite. coalhada iogurth
'QUELUZ
,
Termo
ra.9
711.353;
de
15-9-1965
brasileira
S. B. Decorações Promoaional Ltda.
São Paulo •
•
.
Classe 19
Aves e ()Vos, animais vivos e caprinos
B. "
"
Termo n.o 711.347, de 15-9-1965
Ind.. brasileira
Panificadora Pão Puro Ltda,
São Paulo
(-1,,,se 32'
Estantes e displays
Termo n.9 711.354, de 15-9-1965
"PIO -FURO"
Bar e Bilhares Santo Antonio Ltda.
Ind. Brasileira
São Pildo
Classe' 50
Impressos para uso da firma

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
* Impressos em geral

IIOISCUGNIZZOW

"SANTO

O"

Ind. braGiloira
Classe 50
Impress'os para uso da

ma

