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REVISTA DA PROPRIEDADE.
INDUSTRIAL

termo 96.902 - modálo de utilidade
- de: Estamparia de F erro e Metal Monte Bericu Ltda.
Exigências
De Mil:us Comercio e Indústria de
Roupas S. A. - recoreendo do desCornélio Pertica Camps. e. A., In- paciio de deferimento do termo dústria e Comércio - no pedido de 117.ette - priv. de invenção - de:
reconsideração do despacho de de- Sebasieão Arruda Prado.
ferimento do termo 128.892 - Cumpra-se a exigência.
Exigências
Rio, 22 de dezembro de 1965

Recursos e Pedidos de ReconsideraCobrado Rádio e Televisão S. A.
ção de Despacho
- no pedia° de reconsideiação

Philips do Brasil S. A. - no pedido' de reconsideração do deseacho
de deferimento do termo à3.550 priv. de invenção de: Wolfgang Felix Ewald.
Importadora Brasileiense S. A. Comércio e Indústria - no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 124.177 .- priv.
de invenção - de: Luiz Marcelino
dos Santos Freitas.
Indústrias Dante Ramenzoni S
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo
125.123 - piiv. de invenção - de:
Bert Light.
Taterka & Cia. Ltda. - no pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 125.1e19 priv. de invenção - de: Philco Corporation.
Wilson Nunes - no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 127.605 - priv.
de invenção - de: Helio Spessotto.
Neptuno Industriai Náutica Ltda.
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo
129.079 - priv. da invenção - de:
Domingos Avelino Vieira.
Salvador Mattieus Zvelbil - no pedido de reconsideração do despachó
de deferimento do termo 132.231 priv. de invenção - de: Azriel Warchavsekv.
Gerard Fritsch - no pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do termo 132.744 - priv
de invenção de: Ameropa Indústrias
Plásticas Ltda.
Filtrosfram do Brasil S. A. no
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo mediei() 132.974 - priv. de invenção da: Sociedade Técnica de Equipamentos S.T.E. S. A.
Brasehros Rocetell S. A. - no ' pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do termo 134.041 pret. de invenção de: Estou . Matutelei urine Company.
Móveis de Aço Fiel S. A. - reeorrenCIO do despacho que deferiu o
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deseacho de indeferimento do termo 355.645 - marca: Colmado.,
Recursos e Peçlidos de Reconsideração de Despachos

Colorado Rádio e Televisão S. A.
-. no pedido de reconsidelaçáo do
despacno 'cie muelerimento ao termoo lie5.645 - marca: Coloram
Indústrias Coimbia de e criagens
S. A. - recorrendo do despeclio de
deferimento do termo 416.830 sinal cie propeganda - Cimbre de: Cimbre Cia. Industril Minas
Brasil,'
Indeletrias Coimbra de Ferragens
S. A. - recorrendo do despacho que
deferiu o teimo 416.831 - sinal de
propaganda: Cimbre. - de: Cimbre
Cia. industrial Minas Brasil.
Indústria Brasileira de Lapis Fritz
Johansen S. A. - no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 128.405 - marca.
I.Dmedicionário - de: Indústrias Irmãos Spina S. A.
Yasuo Kubota - no pedido de reconsideração do despacho de indefe•
'emento do termo 162.299 - marca:
Chã do Sul.
Cia. Brasileira de Medidores - no
pedido de reconsideração do - despacho de indeferimento do termo °úmero 224.468 - marca: Nova-C.
IBIA - Instituto Bioquimico InterAmericano S. A. - recorrendo do
despacho de indeferimento do termo
276.788 - frase de propaganda:
Eclipse das Imitações.
Laboratório Farmaker Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 288.127 - marca: Farmaker.
Calçados Guiornar Norah Ltda. no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do terna° 331.518 - marca: Norah.
Café Nacional Ltda. - no pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 347.860 - marca: Café Nacional.

Angloamerica Industrial, Importadora e axpoetadoea S. A. - no pedido de reconsicitaaeeo do deepaeno
de indelerimento do termo 349.285 mal ca: Angloamerica.
Perdigão S. A: Comercio e Indústria - recorrendo do despacoo de
indeferimento do termo 359.818 ma. ea:
Braeiplast Produtos Quiniicos Ltda.
- ou pedido ue reconsideração do
despeno Ce indeferimento do termo
363.358 - marca: Dissoil.
Rice.ardsen Meilen inc. - recorrendo do despacho de deferimento do
termo 368.833 - marca: Vaporil de: Labeiarerio Fa-,..acuiógico S.P.A
Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A. - recorrendo do despacho de deferimento do termo número 369.110 - marca: Cotemaq.
Embalage.m Unita.' Ltda. - no pedido de reconsideração do despache
de indeferimento do termo 373.09'e
- marca: Zenith.
Venanclo Peien a 'Zeloso - reco:Ltda. - no perido de reconsideração
do LeimoCibeit

Durinhos InduiÈial e Comercie
de Oleos Vegetais S. A. - recorrente
do despacho de indexerienento do termo 377.031 - marca: Our•inhos.
Fábrica de Esquadriai Santa Rita
Ltda. - no pedido de rezonsideração
do despacho de indeferimento do ter
mo 378.798 - marca: Santa Rita
Eau de Cologne & Parfilmerie Fabril; - Glockengaue n. 9 4.711 - Gegenüber Der Pferdepost Ver. Fred.
Mülhens - recorrendo do despacho
que deferiu o termo 379.773 - titulo:
Farmácia Bonança - do requerente:
Farmácia Bonança Ltda.
Editora e Importação Musical Permata do Brasil Ltda. - recorrendo
do despacho.de indeferimento ..So ter•
tno 380.394 - marca: Sonata.
Comercio e Indústria de Produtos
Amália Ltda. - no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 880.677 - marca:
Amália.
Porcelana Real S. A. - no pedido
de reconsideração do despacho de
indeferimento do termo 384.162 marca: Real.
Laboratórios Moura Brasil - Orlando Rangel S. A. - recorrendo do
despacho de indeferimento do termo
384.254 - marca: Androergon.
Porcelana Steatita S. A. - no pedido de reconsideração do despacho
de indeferimento do termo -384.305 marca: g. M. Itaqui.

Indústria Têxtil Campinas S. A. no pedido de reconsideração do des•
pacno 385.698 - marca: Camputas
I.T.C. - despacho de indeferimento.
Laboratórios Fruentost S. A. - recorrendo do despacno de 'deferimento
do termo 339.980 - marca: enatem
- de: Laboleatórios Ostam S. A.
Beecriam 1"roprieLary Medicines Ltd.
- recorrendo do despacho que deferiu o teano 3b9.9,30 - marca: Frutox - Laboratorios °siam S.A.
Metalúrgica Heleny Ltda., ludas:ria
e Comercio - recorrendo do despem°
de indeferimento do termo 391.781
- marca: Helny.
Metalurgica Heleny Ltda., Indústria e Comercio - recorrendo do despacno de mdelerimento do termo número 291.762 - marca: Relve/.
Instituto Pinheiros, Produtos tetra e Comércio - recorrendo do des.
pac,..o de mde.,ermitn,o do teimo iumero 393. - 138 - marca: Estrep atuX.
United States Pipe And Fdtindry
Company - ao pedido da reconsidetação do despacno de indeferimento
do termo 394.782 - marca: TytOn.
Laooratóreo Lln.co 511t,a Arau,o
S. A. - recorrendo du despacho de
indeferimento do termo 395.533 marca: Teolix.
Luiz Alberto Eisnado Costa - e Carlos Wilson Sisnan da Costa no pedido de reconsideraçao do deseacno de indeferimento do termo 398.846 - titulo: Ilidrotel de Salutaris.
SCAL Rio Indústria e Comercio de
Artigos Rtuais S. A. - no pedido
de reconsideração do despacho de to....2.tetimt.,i(o do termo 399.185 - marca: SCAL.
Plicap Administração Ltda. - no
pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 399.780 - marca: Policap.
.
Cooperativa Agro-Pectiaria de Rio
Preto de Responsabilidade Ltda. recorrendo do despacho de deieri.
mento do termo 399.810 - marca:
Consignatória - do requerente: Consigno & Cia. •
Moinho Cascata Ltda. - no pedido
de reconsideração do despacho de
indeferimento do tertnct 401.487 marca: Cascata.
Editôra e Gráfica Supertipo Ltda.
- na pedido de reconsideração , do
despacho de indeferimento do _termo
402.920 - marca: Supertipo.
Fundição Tupy Sociedade Anônima
- recorrendo do despacho que deferiu o termo 408.526 - marca: T de: Tecnitron Produtos Elétricos
Ltda.
José Sanches - no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 409.066 - titulo:
Perfumaria Popular.
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EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 22 de dezembro de 1965
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração do despacho previsto
pelo artigo -14- da Lei n.9 4.048 de 29
de dezembro de 1961, e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideração, e se do mesmo não se tiver
válido nenhum interessado, ficam os
requerentes notificados abaixo mencionados, a comparecerem a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro
do prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do artigo 33 do
Código da Propriedade Industrial para que sejam expedidas as respectivas cartas-patentes:
Privilégio de Invenção Deferidos

Termos:
N9 112.087 - Grupo propulsor com
motor de combustão superalimentado por compressor de movimentação
mecânica ou separada - requerente:
Differential Diesel Egines Establishment IDDEE) (VADUZ).
N.9 118.354 - Moinho de vento para extrair água de -poços - requerente: Santi Paulo.
N.9 122.745 - Aperfeiçoamentos em
ou relacionado com medidores de vazão de líquidos a gases - requerente:
Ornei Ltda., Indústria e Comércio.
NP 123.797 - Mecanismo alimentador de alta velocidade - requerente: FlVIC Corporation. N 9 125.665 - Conjunto coneetor
- requerente: AMP Incorporated.
N.9 128.242 - Aperfeiçoamen to em
motor de indução síncrono - recamrente: General Electric Ccmpany.

N.9 128.596 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a construção de um gabinete de refrigerador - requerente:
General Motors Corporation. • '
NP 129.371 - Prelo de prova portátil - requerente: Samac Corporation.
NP 129.454 - Um processo para
produzir um produto pressurizado
num recipiente distribuidor L. requerente: Colgate Palmolive Company.
N.9 129.499 - Aperfeiçoamento introduzido em barramento de plainalimadora - requerente: Mario Bori bello.
N.9 129.528 - Torneira de segurança para aquecedores de água - requerente: Nicoliim Guimarães Moreira.'
- NP 129.959 - Aperfeiçoamento em
proeesso de produção de diamantes
condutores de eletricinde - requerente: General Electric Company.
NP 130.115 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a fusíveis desmontáveis
e re-utilizáveis - r vaerente: Irmãos
Ruso Ltda.
N.9 130.343 - Fita impregnada com
tinta para máquina de escrever e similar, com recobrirnento unilateral
capaz de impedir a emissão de tinta
por êste lado - requerente: Gunther
Wagner.
N.9 130.465 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes . a geradores duplos de
corrente elétrica - requerentes: José Lopes da Silva e Benedito Lopes
trj Silya.
NP 130.530 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a dínamos ou auto geradores de alto rendimento duplo requerentes: José Lopes da Silva e
Benedito Lopes da Silva.
N. 131.081 - NoVas disposições em
isqueiros a gás - requerente: Pierre
Grurnbach.
N» 130.935 - Cordão ranburado
el " reaaerente: Dean
Naccormick Boyd.

NP 131.103 - Aperfeiçoamentos em Térmo:
ou relativos a processos de revestimentos de grade de molobdênio com N.9 132.4U - Navo tipo de calenuma camada de platina e a grades dário perpétuo de bolso - requereufabricadas por tais processos - re- te: HilleI de São José Zanith.
querente: N. V. Philips' Gloeilampen= .N.9 133.384 -; Processo de .manufaa
fabrieken.
ura .de suportes de resistências eia-1.triOas
e produtos resultantes - reNP 131.163 - Controle de impress querente:
Johns Manville Corporasão de símbolos para nulquina.s de tion.
contabilidade - requerente: The Na- NP 133.577 - Aparelhamento para
tional Ca.sh Register Company.
o beneficiamento de superfícies meN.9 131.308 - Aperfeiçoamentos em tálicas - requerente: Equipamentos
processos de fabricação de telas de Industriais Erdelyi Ltda.
exibição para tubos de raio catódico
N.9 133.580 - Aperfeiçoamentos em
- requerente: N. V. Philips' Gloel- ou relativos a processos de colocação
lampenfabrieken.
de revestimentos difusores de luz saquartzo e a artigos dotados de
NP 131.324 _ Mola
requerente: bre
revestimentos difusores de luz proJohn Burton Tigrett.
êsses processos - reN.9 131.377 - Aparelho regulador duzidos por
N. V. Philips' Gloeilamautomático da passagem de gás - querente:
requerentes: Ernesto Tucci, Domin- perifabrieken.
N.9 133.653 - Aperfeiçoamento em
go Pascual e Francisco Carlos mecanismos
de catraca para carregat
Grassi.
a molt de fechamento de um disjun.N.9 132.212 - Máquina de refri- tor elétrico - , requerente: General
geração requerente: American Ra- , Electric ComPaiiy.
diator & Standar Sanitary Corpora- Ne 133.675 - Ligação elétrica cation.
tre um condutor elétrico e um conetor
NP 132.175 - Aperfeiçoamentos em elétrico -.requerente: AMP Incorpoou relativos a circuitos de ignição e rated.
operação de válvulas de descarga. a NP 133.683- -Aparelhagem de cosivapor ei'ou gás - requerente: N. v. tr
requerente:' Te. óle à, distância
Philips' Gloeilampenfabrieken.
ii Incorporaíted.
N.9 132.171 , Aperfeiçoamentos mut Np 133.690 -- 4 Dispositivo para proou relativos a processos de ajustagem teger o nariz de fornos rotativos de pressão de vapor não saturado de requerente: Stora Kopparbergs Bergsuma substância no espaço - reque- lags Aktienbolag.
rente: N. V. Philips', Gloeilampenfa- N.9 133.708 raa . Aperfeiçoamentos em
brieken.
içu relativos -a bobinas de choque 01
te N. Y.
mpenrfecl
- abürelereknen.:
N.9 132.188 - Aper feiçoamentos eni Ptransformadores
trhailllisrp
ou relativos a cafeteiras automáticas
as N.9 133.712 Processo para fabri- requerente: Jesuino Alves Percar cilindro :de‘. sucção e o cilindro
nandes.
fabrica ao de--acardo com o mesmo N.9 132.373 - Processo de fabrica- requerente: Sandusky Foundry & Mação de um p rocesso de embalag.an chine Company.
em forma de ralha ou película e pro- N.9 133.784 - Célula de combustídutos obtidas segundo Sste proccaso vel - requerente: Leesona Corpo.
- requerente: Marina alergligracht. ration.
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Ne 133.786 - Composições ferro!,agnétices e processos de sua preração - requerente: E. I. Du Pont
And Company.
r
N.9 133.836 - Dispositivo automtteso de carregamento - requerente:
The Timken Roller Bearing ComPeenee
•N.9 138.880 - Processo para preaervar e conservar viveres, alimentos ou remédios, particularmente gordos e alburninosos, fluidos ou semifluidos, e dispositivos para a realizaçao do processo -e requerente: Ema
leeclunann, Dieter Beckmanxi e Uta
43 Nede011F8
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Ne 134.9e8 Michigan Tool Com1.419 482.241 - Nonas(' 'Weight pany.
Classe 8. - Requerente. Toledo $oaNe 134.968 - Tire National Cask le Corporation.
Register Company.
NT 482.271 - ecientillo - ProNe 135.073
Durval Pereira da ducts - Clame 14 de Rolentífic Pra.
Conceição.
ducts.
N.9 1$5.212 - Adolfo G. Schneider.
Ne 135.301 - Clerk Equipment
Frase de propaganda indeferida
Company.
N.o 135.525 - Wagner Electric Cor219 481.870 - Leve Como o "Ar"
oration.
- Classe 36.
Requerente: ConN. 136.124 -- José Agripino Ca- fecções Alteza Ltda.
valcanti.
Título de .Estabelecimento indeferido

lockmann.

N.9 134.277 - Veneziana Adaptável a janelas de veiculos em geral
- requerente; Miguel Sperandeo.
Ne 136.286 - Nôvo processo de
transportar cargas térmicas ou frigorificadas em veículos comuns (aberto) sem necessidade de uso de instalações especificas - requerente: José Yonejt Zakl.

.

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRE'TOR
Rio, 22 de dezembro de 1965
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de reconsideração, previsto pelo artigo 14
da lei n.9 4.048, de 29 de dezembro
Modelos de Utilidade DeferidOs
de 1961, e mais dez dias• para evenN.9 126.485 - Nova disposição tuais juntadas de pedidos de reconconstrutiva de tomada elétrica de pi- sideração de despachos, e do mesmo
nos - requerente: Indústrias Pias não se tendo valido nenhum interessado serão logo eXpedidos os certifiMec Ltda.
cados abaixo:
N.9 130.427 - Nevo modelo de geladeira portátil - requerente: AluRestauração de Processos
mínio do Brasil S. A.
N.9 131.381 - Dispositivo para fi- N.9 366.143 - Excelsior - classe 22
xação de fios em terminais - reque- de: Fiação Eeccelsior Sociedade
rente: Apesa Equipamentos Elétri- Anônima
- Concedo a restauração,
cos Ltda.
426.631 - Munira - cl. 36 N. 132.187 - Novas disposições de: Indestria de Meias Munira Ltda.
construtivas aplicadas em cafeteiras
Concedo a restauração.
automáticas - requerente: Jesuino - Ne 423.313 - Maringá - cl. -4
Alves Fernandes.
- de: Serraria Maringá Ltda. - ConN.9 132.568 - Braçadeiras para caa restauração.
bos isolados com ou sem contra-su- cedo
431,976 - Ferol-Lux - cl. 10
porte - requerente: União Técnica e - N.9
de: Dentária Parreeneira Ltda. Mercantil Ltda.
Concedo a restauraç,lo.
N:9 132.859 - Dispositivo de fixação entre invólucros para dispositi- N.9 441.030- - Colinas - el. 36 vos de controle - requerente: Sue- de: De Millus Comércio e Indústria
letrônica Sociedade Técnica de e nu- e Roupas S. A. - Concedo a restauração.
minação e Eletrônica Ltdaee
Ne 133.132 e- DisPoeiçãd'' fhova 3 ele
Nome Comercial Restauração
fixação de painéis portadores de cale
tazes - requerente: Publicidade Xare
vas Ltda.
••
•
Termo: 434.360 - Cia. Internacional de Empreendimentos e AdmiN. 133.316 - Ntevo modelo de so- nistração
requerente: Cia. Interguete para lâmpadas - requerente: nacional de- Empreendimentos
e AdArbame 9. A. Indústria e Comércio. ministração - Concedo a rfestauN.9 133.326 - Nelvo tipo de inter- ração.
ruptor elétrico - requevente: Walter
}tomam
Marcas indeferidas
N. 133.355 - Máquina plana rotativa para impressão a ceires - re- IV 169.569 - philus do Brasil querente: Renato Morilha Garcia.
Classe 2. - Requerente: Indústria
N. 133.337 Concentrador de ca- Farmacêutica Philus do Brasil Ltda.
lor conjugado a churrasqueira adap- N9 392.384 - Lã de Madeira tável a fogões a gás - requerente: Classe 16. - Requerente: - Eucatex
Waldir Milagres.
S. A. Indústria e Comércio.
N9 445.586 - "127" - Classe 23.
•
Exigências
- Requerente Cia. Nacional de Veludos.
Termos com exigências a cumprir: N9 456.698 - Brasilia - Classe 18.
Marukent Indústria de Máquinas - Requerente: Eugenio Monteiro.
Agrícolas Ltda. - opoenteedo termo N9 494.617 - Garoni A. .V. Classe 41. - Requerente: Essências
114.915 - priv. de invenção.
Indústria e Comércio , Luiz XV S. A. Garonl Ltda.
- opoente do termo 114.970 - Peie. NO 378.101 - Metaloplástica de invenção.
Classe 5. - Requerente: W. A.
S. A. de Materinee elétricos SAME Sheaffer Pen Company do Brasil,
- -no pedido de eeconsideração do Indústria, Comércio e Participações
despacho de deferimento do térreo Limitada.
132.405 - modelo industriaL
N9 685.509 - Indio Flora - Classe 3. - Requerente: José Felisbino
Termos:
dos Anjos.
N9 295.769 - Long-Life - Classe
N. 96.799 - Um/ os Menta.
8. - Requereste: Indústrias de ArN.9 103.096 - •. Bacon Araerican tefatos de Aço Long-Life S. A.
e
o
Corporation.
N9 383.527 - Artspapel - Classe
N.9 105.610 - West do Brasil S.A. 38. - Requeventa: Artspapel Ltda.
Indústria e Comercio.
N9 447.421 - Belém - Classe 41.
N.9 127.463 - D'Amico s Matteo - Requerente: Café Belém Ltda.
N.9 129.8e0 - Bernardino, Santilli, N9 462.959 - Sobral - Classe 41.
Requerente: Raimundo José
Ne 130.821 - American Cyanamid Company.
Pontes.
Clasee 1.
Continental 011 Cempany.
N9 483.241 - Termic
N.9 134.470 - Maneta) Araerican Requerente: Termic Indústria e
Oonsdreto Ltda.
Traneportadon Corporation,
NP
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DESPACHOS EM PEDIDOS DE
RECONSIDERAÇÃO

O Sr. Diretor da Divisão de Mare
caa acolheu os pedidos de reconside.
ração apresentados nos proccueos
abaixo mencionados, a fim de refor.
mar as decisões anteriores.
Termo 163.330, marca Imperial.
Requerente: Imperial Filmes Ltda.
Reconsideração: Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon Sociedade Anônima.
Termo 379.703, marca ASA.
Requerente; Asbetit S.A.
Termo 396.147, marca Dom DominN9 448.974
Planalto Hotel - gos.
Classe 33 de • Amadeu Alves Ferreira.
Requerente: Armazene São Domingos S.A. Importação e Comércio.
Exigências
Reconsideração: Domingos Pereira.
•
418.220, marca Café Moreno.
Termos com exigências a cumprir • Tertno
Requerente: Andres A. Asconavie.
N9 242.322 -- Fundição Progresso ta.Reconsideração: Cia. Usinas Nado..
S. A.
nals.
N 9402.845 - Aurelio Brunnet ZaTermo 370.368, marca Presidente
luar.
Cl .efe.
NO 412.530 -- Nordon Indústrias
Requerente: Chefe Indústria e Co.
Metalúrgicas S. A.
mércio de Carnes e Conservas Ltda.
Os interessados das processos aciDiversos
ma inencineedos poderão obter vista
no Setor de Vistas e Informações. --Laboratórios Baldassarri S. A. No pedido de caducidade da marca
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
n9 54.993 - Nada há que deferir, a
,PESQUISAS
marca em questão está extinta.
Termo 245.220 - Farbeverke Hoe- DIA 22 DE DEZEMBRO DE ges
chst AktiengselLschaft Vorm.
Meister Lucius k Bruning - AguarNotificação:
de-se solução do registro n054.993.
Termo 301.156 - José Zapparolla
Uma vez decorrido o prazo de reJunior. - Aguarde-se.
curso previsto pelo art. 14 da Lel
Termo: 38 .6.787 - Casa São Jorge n. 4.048, de 29 de dezembro de 1961
Indústria e Comércio Ltda. Nada e mais 10 dias, cara eventuais junta.
3 mie deferir. Mantenho o despa- das de recursos e de mesmo não iene
do-ce valido nenhum interessado, secho de arquivamento.
rão logo expedidos os certificados
abaixo:
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os
MARCAS DEFF-RIDAs
seguintes processos
Termos:
NO 284.389 - General Auto Ceeis
S. A. - Frase e propaganda.
N. 232.263 -- Fig. de Desenho da
N9 373.574 - Isaac Kleatchadau_
Fantasia - classe 8 - Robert Bosch
rian: Marca.
N9 436.110 - Marlene do Brasil GALEM.
N. 383.442 - Loiambi - classe 8
Indústria e Comércio Ltda. Marca.
NO 436.112 - Marietta do Brasu - Indústria de FTEIOS e Fricção Lo.
Indústria e Comércio Ltda. - nambi Ltda. - excluindo máquinas
de alta precisão máquinas elétrica
Marca.
N9 463.277 - Lanches Cantina de torrar e fazer café e máquinas
para pesar co'n es exemplares de
Cinco Ltda. - Marca.
NO 464.846 - Beltec S. A. Ma- fls. 32 34. •
lhas e Confecções: Nome zomerclal. • N. 433.038 - Tira-Teima clasN9 462.125 - oJsé Meaelros Cana. se 17 - Lojas de Ceeis Tira-Teima
•tda, - com exclusão de armários,
pos - Marca. Arquivem-se is procadeiras eira tórias. calculadores, escessos nos termos do artigo 192, do eriv
eninhas, estante, e mesas para es
código.
critério. N.
143.341
Sogan - dane. 11
Titulo de estabelecimento restaura4o Sogan Comercial e Im portação de
Ferr
agens
Ltda.
NO 138.499 - União Missionária
N. 4re-632 -_ Marina
eenesta do sétimo Dia, Mooration - classe 7 - Outboard
vimentr .e etele:ena - Clasee 1, Corp
Marina
Corporation.
Unem Missionária dos Adventistas do
Sétimo dia, Movimento de Reforma
N. 456.956 - Uva - classe 13 no Brasil. - Concedo a restaurarão Importadora e Re p resentações “Irva"
N9 439.867 Ao Barulho Je eão Ltda.
Caetano - classe 23 - De J. Ro- • N. 457.636 - classe 48
drigues te Cia. Ltda. - Coleei) a - fvfeeien Bialac, Inc.
N. 460.732 - Jurepaal - classe 41
restauração.
- Joseta Saraiva de Melo.
N. 461.231 --e Tuaçu - classe 41 Marcas deferidas
'Manoel Alves do ale.
N. 463.011 - Musiking - classe 32
NO 135.402 - Otalgan - Classe 2
Trent-música 8 A Di stribuidora ele
- De C. Biekarck & Cia., em lace -Mesir
e, remelona' para programa rado parecer da Seção.
e de televisão.
N9 436.863 - Nailofane - Clas.e diofônico
28 - De Manufatura Nacienal de • N.I 463.832 - Belacep - classe 40
nsta'adora • de Móveis Belacap
Plásticos S. A.
N9 314.737
Sinalco - C lass' 43 Ltda.
464.008 - Uanno - classe
usgivsoellslcohaffot;ina
,Aeltxti
eetmo - N.
clen
• Indústria de A i atnbiques "Banno"8
dir eito
D e Sair uso
Ude- - na classe 8 com exemplares
de garrafa, de acôrdo com a t eivin- de
tis. 9-11.
.
dicação dos exemplares de fls.
Título de estabelecimento deferido. - N. 464.039 - Claide - classe 41
Aurichio S.A. Indústria P ComerN9 256.614 - Casa Cacique e Exportação,
h .
11 - 14 - 15 - 1e. cie1 Imnortaéeáo
de iiiargaço' Venelli & Cia.. Artigo - . 464 076 - Desenho de Fine asia
e:a)
se 40 - efermae Miller, Inc.•
11T, inimigo 1, do Código.
com excluo de lâmpadas.
NP.Pa l"*S

1 --

5264 Terça-feira 28
N. 464.077 - Herman Miller classe 40 - Herman Miller, Inc, coro
eez,usão de làmpadas. •
N. 465.120 - Animert V-101 - •
classe 2 - N.V. Philips-Duphar.
N. 465.636 - Kismet - classe 34
- Kismet Decorações Indústria e Comércio Ltda.
N. 480.950 - Dama Lilite 4-- nlasse 1 - Dema, Distribuidora e ' Exportadora de Minérios e Adubos S.A.
N. 481.706 '- Central da Aclimação
- classe 41 - Açougue Central da
Aclimação Ltda.
N. 481.600 - Estimulcap - classe
48 - Laboratório Hormo Clinico
S.A.
• N. 481.838 - Industrial Finishes
- classe 1 - The Sherwin Williams
Co , sem exclusividade de "industrial" e com exclusão de tintas, esmaltes, vernizes, sintéticas e lacas.
N. 482.126 - Carnedas - classe 12
- Manufatura de Botões Cardenas
Ltda.
N. 482.131 -- Taiwas - classe 5
Indústria Metalúrgica "Taiwas"
'Ltda.
N. 452.136 Cintotex - classe 35
- Cintotex Artefatos de Couros Ltda.
c m exclusão de cintos.
N. 182.166 - F.disacra - classe 32
- Edisacra - Editora de Livros Sacros Ltda.
N 432.168 - Galplast - classe 5
- Galplast Indústria de Galvanopla ,•tia Ltda.
N. 482.225 - Eparante - classe 3
- Laboratório Tens Ltda.
N. 482.245 - Dominante - classe 17 - Lapis Jchann Faber Ltda.
- com exci us'é.o de escalas mecánices
pa-n raleular, escalas e massas para
, moldar.
N. 482.248 - Blunon - classe 43
- Wella- Aktiermsellschaft.
N. A 62.249 - Volveranil - classe 3
- .I.R. Gela3 S.A.
N. 482.25 - lk.fi onstache - classe
44 - Sunerdieck S A. - Charutos e
Cioarrilhos.
N. 432.255 - Sarnas; - classe 16
- S.A. Empreendimentos Gerais
"SatneR".
N. 482.257 - Autofon - classe 8
Genival Macedo Lins.
N. 432.260 - Brocotó - classe 41
- Fábrica de Ba l as Giamnaoll Ltda.
N. 4R2.261 - zazrpro g na - classe
1 - Eamoro gna S.A. Importação,
Cr tnérci o e Indústria.
N. 482.2a3 - Zamoro gna - classe
5 - Zampro •tna S A. Importação.
Cernércio e Indústria.
N. 4 5/2.264 - Zaroprogna classe
42 - Zamnroans S A. Importação,
Comércio e Indústria.
httIDA
INSiGNIA
N. 479.879 - Baile da Televisão classe 33 - Manoel Pereira de Araújo - art. 114.
N. 404.162 - Pacilicredi - classe
- José Faria de. Castro - De
acôrdo com o art. 114.
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N. 454.536- Lucifer S. A. N. 461.152 - Indústria e Comércio
de Doces Sucupira - classe 41 - Retificação do .sartigos do clichê
minei Sanchez Roto - art. 117 publicado..
n. 1.
N. 964.540 - Itamazati - classe
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO
33 - Hotel Itamarati Ltda.,- art.
, • DE TRANSFEIUNCIA
117 n. 4.
• E LICENÇA N. 482.079 - Instituto de Beleza

Valtricia - clísse 33 - Milo Homens
Foi mandado averbar a transAlves de ';'iveira - art. 117 n. 1 s
exclusãO na classe 50.
ferência na patente abai all men-

cionada.
Fábrica de Imã Permanente e
Componetes Eletrônicos Imox LiTèrmos com exigências a cutn- mitada - Transferência para seu
prir:
nome da patente de n.° 67.224 Privi7 •,z'o de invenção.
408.716
Companhia
SiN."
sal do Brasii Cosimbra.
EXPEDIENTE DA SEÇÃ.0 --•
N.° 439:993 - Conferiu ComisDE EXAME FORMAL
sária Nacional 'de. Fertilizantes
DE MARCAS
Exigências

N." 456.885 - Confecções Boniblu Ltda.
N.° 463.607 - Indústrias Me. cânicas , Haydn Ltda.
N.° 465.595 - llepresentações
Norte Sul Ltda.
Ir'
N. 480:440 - Ca-a
N." 480.440 - Casa.Mattos Papelaria e Livraria S. A.
N.° 482 1 22 - Indústria de
Artefatos de MetaLe Borracha Metalbor Ltda.
N.° 482.757 - Indústria Metalurgica Stella Ltda.
- Pr6ssiga-es.
N. 185.852 - Joaouim Francisco de Pinho - Também na
ciwe 33;
N.° 456.332 - Candido Dias dos
Santos - Com os exemplares de
9 e 11 zo.., ,tito'ndo a classe 50
pela 38.

De 22 de dezembro de 1965
Exigências

Térmos com exigências a cumprir:

N." 154.415 - Anderson; Clayton & Co. S. A. Indústria e Comércio.
N.° 168.721 - Recebam Pharmacêuticals L imited.
N.° 179 951 - Anderson, Clayloa & Co. S. A. Indústria e Comércio.
Confecções
CamN.° 247 272
pos Ltda.
N." 300.653 - Indústrias Alves & Reis S. A. .
IX:° 311.31,3 - Norte Sul Coe
mesclo e Indústria S. A.
N. 334.798 - Joaquim Pereira
Diversos
Bento Junior.
N.° 404.417 - Anderson Clar
Termos aguardando anteriori- ton & Co. S. A. Indústria e Codades:
mércio.

N.° 424.903'
• Auto Modelo
S.' A.
• N.° 425.236 - Sodima Sociedade Distribuidora de Madçiras Sociedade Anônima.
N.° 439.940 - Companhia Feação e Tecidos Guaratinguelá.
N.° 442.440 -" Vinícola Gramont Ltda.
N. 443.286 - Ykko S. A. Comercial e Importadora.
N.° 460.190 ---Pronio S. A. Serviços de Promoção.
N.° 460.209 - Metalúrgica .1:tento Ltda.
N.° 461.587 - Royalvista Postais e Artigos Fotográficos Ltda.
N. 463 860
Effilberto Reboliça, • de Oliveira. •'

N. 463.979 - Bebidas Cabral
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Ltda.
Alumínio Ferro Mó- . N.° 480 603
Farmácia São
• N. 421.300 -Alumínio
Ferro Móveis Joaquim Ltda.
veis S.A. -

S.A. - art. 109 n. 2.
• N.°, 481.869 - American Honie
N. 464.724 - Barreto Keller, In- Products Corporation.
dústrias Elétricas Ltda. - Barreto
.N. • 981.921 --Fernando FanKeller. Indústrias Elétricas Ltda. tossi.
art. 109 n. 3.
N.° 482.111 -a.a. Joalheria SterN. 481.405 - Proclam - Adminis-Caceies e Representaeões S.A. - ling Ltda.
e RepresenN.° 482,230 - Interbraco Proel sre AdrnintstracOe s
tações S.A. - , art. 109 n. 2.
Intercambio Brasileiro de ComérIndústria Ltda.
TITULO DE ESTABF,LECTMF24TO cioN.e 482
256 - S. A. EmpreenDEFERIDO
dimentos Gerais,Sameg.
N.' 482:537Saul de Almeida
N. 391.246 - Livraria ,Espirita
4 Emmanuel" - classe 32 - Elisa- Pinho.
beth Aparecida Kauich - art. 1-.£7
•
Retificação de cliché:
n. 1.
F.
Fa.sano
ciasses
N. 451.536 13 - 42 - 41 - 43 - Confeitaria e
N. 420.370 - Aries Comércio
Restaurante Fltsano S.A. - art. 117 e Indústria Ltda.
n. 1.

N.° 408.766 - Kibon S. A.-Indústrias Alimentícias.
• ..
N." 430.299 - Anderson Clayton & Co. S. A. Indústria e Comércio.
N.° 430.750 -; Casa Paulista
Antônio AOUN.
N.° 440.079 - Extra • Lanche

Ltda.N.° 440,080 - Reginal Abastecimento e Comércio Ltda.
N.° 454.788 - E. T.
N. 456 . 151 - Bril S. A. Indústria e Coniércio.
N.° 456 824 - António Aves
de Morais.
N.* 969.056 - Toro S. A ..-'-Indústria e Comércio.
N.° 469.057. - Toro S. A. dadústria e 'Comércio.
N. 195..988 - Café ,Paulista
74,
S A.
•
N.° 451.442 - Wilson Liãboa
Alencar.
rr
N.° 453.580 - Camillo Ferviri
S. A. Indústria e Comércio.
N.° 453.728 - Raimundo_ Monata Sales.
N.° 454 111 - Féres Pinto
Cia. Ltda.
N.° 460.958 - Brinquedos_Piloto Ltda.
N." 467.729 - Sociedade EliaPi
de Representações Ltda.
ta•
N. 467.950 - Gybefone •erviços de Limpeza e Desenfecçiio
ale Telefones Ltda.
N.° 483 520 - '01g,a Xavier-de
Oliveira e Jorge Alfredo Lemos.
N. 483.523 :- . Alvaro Botelho.
•

N. 483.578 - Serviço de Turismo Brasileiro Setubras Ltda.,
- ,Foi mandado prosseguir mi,
classe 33 para titulo. •
N.° 483.592 - Loja dos Filtro(
Ltda.
Ns. 483.604, 483.608 e 483,612
- Formulários Contínuos Conta.
nac Sociedade Anônima.
N.° 483.621. - Liga Brasileira
dos Amigos da Infância - Fica
também retificado o clichê publia
cado em 18 ed maio - de 1961, referente . ao nome' Liga Brasileira
dos Amigos da Infância, nome comarcial.
N.° 483.623 - Engenharia de
Solda Engsol S. A.
N.° 483.647 - Poços de Caldas,
Viti Vinicultores e Indústrias Lb,
Ns. 483.651 e 483.652 - Deutsche Vergaser .Gesellschaft.
N.° 483.654 - Disauto Auto
Diesel Rioclarense S. A.
N.° 448.684 - Le Tourneatt
Westinghouse Company.
N.° 448.757 - Egran Filmes Li.
ninada.
N. 450.313 - Bomago JólaS
Ltda.
N.° 451.093 - Auto Aluguei
Holiday Ltda.
N.° 456.012 Polenghi 5. A.
Indústria Brasileira de Produtos
Alimenticlos.
N.° 465.381 - Sochnex S. A.
N.° 483 382 - Socirnex S. A.
N. 467.660 - F. P, Souza. •
N.° 468.616 - Emprêsa Municipal de ónibus S. A.,
N.° 468.823 - Rodimar Comér.
cio e Administração Ltda. •
N.° 483.506 - Instituto Superior le Contabilidade.
,N.° 483.507 - Studgraf Studià
de Produções Gráficas Ltda.
483.511 - Cia. Gaspar Gaa.
varian de Alimentação.
• N. 483.422 - Olga Xavier de
Oliveira e Jorge Alfredo Lemos.
• N.° 483.528 - Fand Ibrahym
Vtinen.. •
N. 483:530 - Marmores e Granitos Ingramar Ltda,
N.° 483.532 - Seducta
trio dei Calçados Ltda.
•

Diversns

• N. 418.484 - Arnold Und
Stolzenberg G. M. B. H. - ProssI.
p -se exCluindo Elos e Pinos.
448;540 - Leviton Manufacturing Co. Inc. Prossiga-se ex.
clnindo figas classificado ~fértil
prima. a.
.449.382 - Philippe Cavaicanil Mello - Prossiga-se, excluindb_secoS e molhados (AD).
,, N.° 452,191 - Comércio e Imoorta ç. lão tIluitor Ltda. - Prossi-

ga-,se snbsjituindo a classe 50 pela
classe:38,e excluindo impressos.
,- N.° 461:403 - Parfel Parafusos
e - Ray :nue-atas Ltda. - Foi man(Nilo ''prosseguir com os novos
-.N .. ° 466:515 - Imobiliária %irlacb -- roi mandado prosseguir
com . OS0VOS
11
exemplares apresefil
a dos:
,
,-2n;,°
.
f658 5.• 1". de èarvalho - Net(),...-:- Foi mandado Pros--

seguir :Com os noi•os exemplares.
N.° 467.839 - Albert') Culver
Company - Foi mandado prosseguir com• os novos exemplares.
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DEPOSITADAS 1

PUbfleadi0 feita de facórdp com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
mar= prazo de 00 dias para o deferimento ,do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Madona& da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro sequesido
Tértnos ns. 712.267 a 712.270, de
:
22-9-1965
Marcosa S.A. — Máquinas, Representações, Comércio e, Indústria
Pará

IMARCOSÀ‘
INIX/STRIA BRASILEIRA.
Classe 6
Bombas hidráulicas, bombas centrifugas.
bombas elétricas, caldeiras, máquinas
amassadeiras, máquinas afiadoras, máquinas ensacadoras, máquinas chocadeiras, máquinas classificadoras, máquinas
de bordar. máquinas de furar, máquinas
de rotular. maquinas de. serrar, máquinas de , lavar roupa, máquinas de costura, prensas, serras mecâsicas, barnos e
talhas elevadoras
Classe 7
Máquinas' e utensihos para serem umdos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me
dinicos e empilhadores combinados
arrancadores mecanicos para agrem
fura. batedeiras p ara cereais. bambai
piar adubar. ceitadeiras caraideiraR,
ceifados p ara arroz, charruas Para agiscultura. cultivadores. debulhatiares,
destocadores. desentegradores. esmagatidiss p ara e agricultura. escarritieario.
roa, enchovadetras. taras para má quinas agricolas. terradeiras gadantios.
garras p ara arado. grades de discos
ou , dentes. máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. máq uinas niveladoras de terra
máquina& perfuradoras para a marcaitora máquinas de plantar. motocharruas máquinas regadeiras. máquinas de
roçai, de semeai. para sultatar de
torna. de triturai. de esfarelai terra
Para irrigação, para matar tos-migas e
outros insetos, para burritar e pulverizar desintetantes, oara adubar oara
agitai e es palhar p alha oasa campes
&cod a°. p ara coit-er cerrara a:imanas
amassadoras para tins agrai:aias de
cortar árvores oara espalhar /ara • c.a
pinar ma q uinas erlenhmadas earr semeai e cultivar d, 14;:,..anar - . ara co
suai má q uipas e ,nombo: °ar: torra
gemi mauuinae to‘Áf . adoras .relenadore, mei:Mucos -a iattt ,res mesa arcos rolos compreasores p ara a loir,cultura
macnaderraa senreade . ras .rearleiras,

para aconchciónamento de alimentos.
calderiles, caçarolas chaleiras, catemma. concha,. rondares; distintivos do
btadiças: enxadas, enxadões, esferas
engates esguichos, enfeites para arreios
rstriboa. esferas para arreios. esounsa.
Jeiras formões, totces. ferro na e corta,
capim terrolhoa, facas, tacões_ fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras
funis. tõrnias para doces, freios para
estradas de terro, frigideiras; oaachos
grelhas. • garfos ganchos para qudrus
-gonzos para carruagens; msigrustar
mas. laminas. &oscito& latas, de - lixo
'arras; machadinhas, molas oara [Sorts
moias para venezianas martelos, mar
retas, matrizes: navalhas puas pás. ure
JOS, parafusos. picões porta-galo; ao
+eiras. Porta pão. portalmas
panelas roldanal..rmos para pias. rabi
ma regadores. serviços de chã e cate
serras, serrotes sachos secarrolhasi te
usuras. tal:leres, ta.harteiras. corquezes,
:enazea travade:ras talas de arame toa
,.eiras, trincos tubos para encanamenta
trilhos Para mortas le correr. taças
"avessas. cotbulosi vasos, vasilhames

moates esguichos, enttles para arreias,
.stribos, esreras para arretas. es a.
*ceras broeira, torces, terso para :urrar
:aram, teriolhos. tacas, tacões teanas
juras, terra comuna a carvão tr ,aras,
tuna afirmas para doces. traio: oura
estradas de terso frigideiras. garito"
amibas. garfos, ganchos para .quCrus,
gonzos para carruagens: insignitts.
nas lâminas. acuremos latas de azos
;arras; machadinhas, mulas vara corra,
nolas para venez.anas martelos 'nata
atas, matrizes: navalhas, puas, vai. ire.
Têrmos na. 712.271 e 712.271, de
aos. parafusos. tacões, porta-gelo, oos
22-9-1965
seiras. porta Dão, porta-loias, palmeiras,
Marcosa S.A. --- Máquinas, Represen- mineras o:danas, raios para pias. .'eat4
tações, Comércio e Indústria
.es, regadores, serviços de chá e case.
Pará
.erras. serrotes, saahos, secarrolhas. tea
muras, 'alheei tathadeiras. torquezes,
enazes. .ravadeiras tela: de arame ror.
.etras, ira." tubos oara encanamen-m
,ara aortas de correr. casas,
ravessaa. turiburus vasos, vasilhames,
aerrusaas

Vier'1.111111)a

:anu, 21
Para distinguir Veiemos e suas parte:
tutegrantes: • Aros oara bic icletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões amor
tecedores, alavancaa de cambio barcos
brequea braços pa aa veiculos. bicicletas, carrinhos de ' CIAC e carretas cano
nhonetes, carros ambulante,, ra.oinhões
carros, tratores, carros-berços. carro,.
tanques carros-irrigadores, carros. car
roças. carrocerias, .chassis. chapas circulares para vetculoa, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para velculos. direção, deali
gadeiras, estribos. .escadas rolantes elevadores 'para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direçac
freios, fronteira , para veiculos guidão
locomotivas lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto tumbas
manivelas navios. ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedala.. pantões
rodas para bicicletas, ratos para bicicle
tas reboques, radiadores para velculos
rodas para velculos, selins triciclos tirantes para veiculas. vagões. veloclpedes. varetas de contrõle do afogador e
sceleracior tróleis. troleibus. Varães de
carros. toletes - para carros
Termo n.9 712.273, de 22-9-1965
Al-Dilá Modas Ltda.
. Guanabara

çecaclorre de terra tosadores ir pra
ma. tratores a g riroias válvulas 'para
ankurtinae sgrrcolae
Classe li
eerragens. terramentas de tóda espécie
Classe 34
cutelaria em geral e outros artign: de
'ara distinguir: Artigos de vestuários
metal. a saber: Alicates, alavancas ar
inações de metal. anridores de latas • rixosas feitas em geral: Agasalhos

Ae -coad.

arame liso ou far pado. assadeiras açu
careiroa: brocas. bigornas. baixela.
banderas, bacias, baldes. hombomeres:
bules: cadinhos, cadeados. castiçais co
Leres para pedreiros, correntes ca hi les
chaves; crettiones, chaves le parafusos
conexões oara encanamento. :olunas,
caixas de metal oara portões. canos de
metal, chaves de tenda. chaves ingléaa.
cabeçaes. canecas coposcrichetsots.
centros de mesa, coquetel/ti." caixas

legials. fraldas, galochas, gravatas. gor•
ros. logos le angarie &ameias lant..eb
.uvas, ligas. lenços. manieta .nelas
.nalõs, mantas, mandrião, matolhas o*
etó-s paias, perMoar, pulove. De:crinas
Pautam ponches, polainas, calmas. pu.
alma, perneiras, quimonos. regalos
roce de chambre, roupas), sobretudos
suspensórios, samciai de banho. sandálias
susteres, shorts. sungas. stolas ou siada,
mera toucas. turbantes, ternos, uni
formes e,vestidua

:sh-roals al parcatas, anáguas blusas
-oras botinas blusões. boinas, baba
louros bonés. ca pacetes. cartolas. caracasacão. coletes. Ca p a& chales
avhecols calçados. chapéus. cintos
datas Combinações, carpinhos. calças
I- senhoras e de crianças, calções cai
as* camisas. camisolas, -aaMsetaa
cuecas,. ceroulas. colarinhos ..met*os
saias, casacos chinelos dominas achas
pe., fantasiai, fardas para militares, co'

INEOSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 712.275, de 22-9-65
Framasa — Administração e Corretas
gem de Seguros Ltda.
São Paulo

Classe 8
FRANIASA-ADM1 veR AÇÃO
Para distinguir: Abaiour. acumuladores
E
acetinõmetros. amortecedores de radie
e freqüência. anememetros.• aparelhos
CORRETAGEM DR .'3EGCRO3
de
ar
condicio
te televisão aparelhos '
/sido, ap arelhos nara iluminaçào +nemtive os 'considerados acessórios de vei
Classe 33
maios, aparelhos para anúncios maca
Titulo
arcos. aparelhos auuecedores e medi.
dores, aparelhos cromográficos, •apare- • Termo n.° 712.276, de 22-9-65
cidade e volume, radiadores. rádios, se - Bramara — Administração e Corretas
tensores de graxa e óleo. receptores
gem de Seguros Ltda.
regadores automáticos, registr os Para
São Paulo
vapor, gás. água e outros liquido: quan
dc não considerados partes de máquinas
reatores vara luz fatorescentes .-efrige
PR AMA Sa- A.DATI NT STRAÇÀO
sacão doméstica e Industrial reaistra
E
dores. resistências eletricas. feles sor
coriapA rcan o p SEGUROS I.TDA.
veteiras, sorveteiras elétricas caseiras
iogurtes. sinaleiros, sereias ie alarme
boldadores elétricos, toca-discos toma
Nome civil
dai e interruptores elétricos. torneiras
tubos acústicos termômetroz ova obser
Termo n.9 712.277, de 22-9-65
vaçllo meteoroltSgica telescó p ios tacõ
metros, televisão, taximetro. torradores Oficina Mecânica São Carlos Usai,
Guanabara
de cereais. trenas. transtormadnres. telefones. tostadeiras telégrafos tripé:
sare fotografias, válvulas para rádios.
vámulas de descarga. válvulas de reduçao, vacutimetros, válvulas elétricas
de vácuo ventiladores
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tóda espécie
cutelaria em geral e outros artigos de
Classes: 16 e 33
metal. a saber: Alicates. 'alavancas, ar
à
distinguir
produtos de seu cornétcit
Pa
mações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras. açu
Têrrno n.° 712 278, de 22-9-65
careiros; brocas. bigornas. baixelas
Mercadinho Nova Era Ltda.
bandeias. bacias, baldes. bombonieres:
_ Guanabara
atiles: cadinhos. cadeados. castiçais. colheres para p edreiros. correntes. cabides
chaves: cremones. chaves de Parafusos
conexões para encanamento. colunas
' ' as de .n tP 1 Para Portbes, canos de
metal, chaves de fenda. chaves tivalasa
cabeções. canecas. copos. cacheixsta.
centros de mesa. coqueteleiras. Caixas
Para acondicionamento de alimentos

ra0 CARLOS 1

NOVA ERA

raldereres. caçarolas. chaleiras. afetei.

conchas: condores: distintivo*
,radiças; enxadas. enxadões, Meras.

^Fis

Classe 41
Produtos alimentícios
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Térnaa n.° 712.279, de 23-9-1965
Braspéro:a Indústria e Comèrcio S.A.
Guanabara

Termo n.c 712.283, de 23-9-1965
(Prorrogação)
Keyes Fibra Cornpany
Estados Usidos da América

Térmo a.' 112.294, de 23.94901

Tersa° a.° 712.289, de 213-9-196
(Prorrogaç#o )
.Adbano Boutin 6 Cia. Ltda.,

Vluicultora e Engarrafadora Ouro Ne
Sociedade Anônima

Sào Paulo

Paraná

FILLER-FL AT
Classe 23
Tecidos em pesai
Termo n. o 712.280, de 23-9-1965
Braspéorla Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

PRORROGAÇAD
Casse 28
Bandejas ou tabuleiros para ovos, para
acondicionar ovos em engradados
Termo n.° 712.284, de 23-9-1965
Untou Carbide Corporation.
Estados Unilos da América

AU.

CAPTAIN
Classe 23
Tecidos de linho e mgeral
Termo n.° 712.281, de 23,0-1965
Lynes Corporation
Estados Usidos da Améciea

COX

Termo n.o 712.285, de 23-9-1965
Superbancas Ltda.
Guanabara

Classe 28
Colas animais

Classe
Pa ra distinguir: Aguardentes,. apor*.
voa, afiz, bitter, brandy, conhacrue, min
vejas, fernet, genebra. gin, havei, heo.
res, nectar, panch, pimpermInt. Atura,
suem dd frutas sem álcool, vinhos vats
muth. vinboa espumantes. v4nhos
quinados s whisky

SUPERBANCAS LTDA.

Têrmo n.s 712.290, de 23-9-196-5
Higilim — Comercial e Marítima Lida •
São Paulo

Têdmo n.• 712.295, de .23-9-1966
Inbramel — Indústria Brasileira de
Botões Metálicas Ltda..
São Paulo

Classe 49
Arrigos pada desportos aquáticos

Nome Comercial
uasse 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos científicos e 'aparelhos didáticos, aparelhoa elétricos em
geral, acessórios de aparelho/ elétricos,
aparelhos de alta tensão, anemómetros,
antenas, alto-talantes, acumuladores, as.
piradorea, aquecedores, bobinas. balcões
Arigorificos, barômetros, batedeiras para liquidos e massas, chaves automáticas cruveiros elétricos, càmaras frigorificas, chaves de alavancas, diais, enceradeiras, esterilizadores, ferro elétrico
para solda, fogões e fornos elétricos,
geladeiras, interruptores, liquidificado.
rei, maçaricos, nivela d'água para caldeirai, prumos, plugs, pantometros, resistências, registros para vapor, relays,
reatores, tomadas, transformadores, ter.
raómetros, telescópios, voltunetros, vaiaulas de redução e ventiladores
Termo n.c 712.282, de 23-9-196
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

CYANOEGI
Classe 2
Para distinguir: Adubos. ácidos muitarios, águas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
Jorna e papel ou papelão), álcalis. bac
kerlcIdas, baraticidas, carrapaticidas
creosol, creosotalina creosoto. desodo
Tantas, desinfetantes de rumadores, exterminadores de pragas e hervas dani
'Mas, esterilizantes, embrocações *ara
anitnals, enxertos, farinhas de ossos
bei-ti/Mantes, foafatos. glicose para fins
terinárlos guano, herbicielas, (alceeit s. preparações e reduto, inseticidas
preparaçõss e produtos inaetleidaa..aotadamente fungicida.

Guanabara

•
II 1 GIL
id
indtistria Brasileiro.

SUPERBANCAS

Classe 8
ApareTros para higienização

Termo n.x 712.286, de 23-9-1965
Superbancas Ltda,

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nanonela e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rasto.
televisão. jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas Impressas
Termo is.• 712.787, de 23-9-1965
Samba & Twist
Guasabara

INpRAMEL
rncitit trl ' a Brasileiro
Classe 12
Botões

Têdmo n.o 712.291, de 23-9-1965
Eauipesca — Equipamentos de Pesca
Sociedade Anónima
São Paulo

DE ENGENHARIA

Termo n.° 712.292, de 23-9-1965
Esquadrias Metálicas Limitada
Corcé
São Paulo

1

CORCRL

'Indtletria Bresileire'
Classe 16
Esquadrias metálicas
Termo n.° 712.293, de 23-9-1965
Falido João Gatto
São Paulo

IMBU: - C ANAL
Indtirtria
Brasileira
•
Classe 33
Sinal de propagands

CINZA

VERDE

alANCO

EGUIPEZCA-EQUIPA-;•

Nome Comercial

Têrmo n.° 712.288, le 23-9-1965
Telusmetral — Engenhadia
Administração Ltda.
São Paulo

Tarmo n.o 712.296. de 23-9-196.5—'
Doces Constantiso Ltd-s.
São Paulo

MENTOS LE PESCA,
g/A.

JORNAL MODERNO

Classe 32
Artigos da classe

•

-1e

• Class? 16
Telhas

-

Classe 41
Doces
Têrrno n.° 712.298 de 23-9-65
Textil Checri A. Racy S. A.
•
Silo Paulo s

_ OURO BRANCO
'histria Brasileira
Classe 36
Para distinnuir: Artigos de vestuários
e roupas fe.itaS em geral: Agasalhos,
aventais. olparnatas. anáguas, blusas,
horas, botirtas,•blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes. capas, chales.
cachecols. calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos. cakas
de senhoras e de criança., calções, eat-)
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ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos. dominós, acharpez, fantasias, tardas para militares, Colegiais, fraldas. galochas, gravataa, gorros, jogos de lingerie. jaquetas, 'aguas,
luvas, ligas, lenços, manais. melas.
malas. mantas. mandrião, mantilhas', paletas, palas, penhoar. pulavas. pelariam.
peugas. pouches. polainas. pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. roldo, sobretudos,
suspensórios. saldas debanho, sandálias
sueteres, aborta, sungas, atolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
, Termo n.° 712.297, de 23-9-65
Casas Pirani S. A. — Comércio e
Importação
,CREDIP'ONE.

Classes: 6, 8. 9, 11, 13, 14, 15, 18, 22,
23, 24, 26. 27, 28, 33. 35, 36, 37, 40:
48 e 49
Expressão de propaganda
Termo a.° 712.299, de 23-9-65
'Agro Pastoril do Rio Feio S. A.
São Paulo
AGRO PASTORIL
do RIO FEIO 3.s.

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 712.300, de 23-9-65
(Prorrogação)
Corria Dias S. A. Comércio e Indústria
São Paulo

esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, ma.
quinas para apontar lápis. minas pana
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, alumiou de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas. porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para intnieógrafos. tintas e tinteiros,
• Tarmo n.° 712.301, de 23-9-65
Balneário Termas Ribeirão Preto
São Paulo
- 13ALNEÁRIO TRRMAS.
RIBEIRÃO PRETO
Nome civil
Tarrno n.° 712.302, de 23-9-65
'Freitas, Araujo 6 Cia. Ltda.
São Paulo

FACILTOX
' Indiástria
Clame 2

Substancias e preparações quimicas
usadas na agricultura e na rorticultura
na vete-inária e para fins sanitários as.
sim descriminadas: óleos de alcatrão
alcoolato vulnerário, produtos para des.
truiçao de animais e vegetais 'daninhos
salitre do Chile, sulfato de cobre pare
fins agrícolas e veterinários, defumado reg, desenfetantes. Inseticidas. prepara.
ções ou substancias quarnica l usadas
para fins sanitários, soluções e preparações ara lavar animais, rearaçaes me
diciaals ara fira -veterinários, mostards
ara fina veterinários, rodutos quimicor
para prevenir as moléstia* do gado, su
bailada& quirnicas para ias veteriná
rias, ma.
'férreo n.° 712.303, de 23-9-M
Freitas, Araujo 61 Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

"CORRIA DIAS"
Indústria Brasileira
Clame

Artigos pare escritório. -almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridares de cartas, arquivos, borracha&
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhou, . colma
Canetas. canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papel, carbonos.
astambos, carienbadores, cola para papel.
coladores. compassos. cestos para coereapondencia. desenhadores, duplicadoras datadores, estojos para desenho*,
miolos para canetas. estojos com fabula

AORODOL
lIndtietria Btaeileirsc Cl.... j
Substancias e reparações qulanicas
ra, na horticultura
usadas na. agricidfu
ia veterinária e para fias sanitários
saber: adubos, ácidos sanitárias.
águam dasinfetantea e para fins MaiUri" apanhaaatoscas e lascam (de
enema a pfapel ou ~Mio), aludia
bactericida,, baraticidss, carrapaticidas,
creia creosotalian, creoaoto, dmodo.
rante. desinfetante/, defumados**. ex.
teratinadores de pragas e turvas dali.
alma esterilizaates. embrocaçam pare
animais, enxertos, farinha. de ossos
fertilizaates, foafatos. 4ormicielaa lume
ats fungicidas, glicose para fim

veterinário., guano. herbicidaa faseei*
Urino a. 742.309, de 23-9-65
das. insetifugos, larvkidaa, adaralski- 'Las-Mota — Comarca), Exportação
dai, medicamentos para animais, ave.
Transportes Ltda.
•
e peixes. 'óleos desinfetantes vital,
São Paulo
nado', petróleo. saaitários e Amido.
tantas, papel funsegatódo, pós lasetica
das, paraiticidas, funga:Idas e desinfetantas, preparaçõea e produtos Sanaa
•
gersticidas, desinfstaate. e veterinários, raticidas, ramadasi pau ans
veterinários, tabas. Matinadas e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
Ind.Bra suleira

horticulas, sanitários e vetertuãrios,

sulfatos, superfosátas, vacaml par
Clame 38
aves e animai,. venenos contra lautos, Papel de corespoodenaia, envelopas, fts•
.tures, cenhecimantos, letreiro., placas e
Termo a.° 712.304, de 25-9-6i
cartum& impressas de USO da
Refrigerantes. de Santos S. A.
requerente
• Sião Paulo
Termo n. 712.308. de 23-9-65
SANTOS FESTA
ladastria e Cotarei° Dako do Brasil
S. A.
São Paulo
Classes: 41, 42 e 43
Expressão de propaganda
ee
Têrmo n.° 712.305, de 23-945
Refrigerantes de Santos S. A.
São Paulo
IND. BRASILEIRA

"DAKO

Classe 28
Para dlatfuguit: Artefatos de material
pleatsco e de aviar,: RecimenteF rabricados de ~seriai plástico revecitmentos confeccionados de substancias mimais e vegetais: A.rgulas, açucareiros.
armações para óculos nuirs aluarias,
bases para teletones nades. nacTa:‘ bolsas. caixas, carteiras chapas 'canoa
para ferramentas • otensil . - -1 uzetas,
caixas para scondidonamentc de alimentais, caixas de material p'ásuca fura
baterias, coadores. copos, canecas co'
there:, conchas, cestas para alo, cesta
Classes: 41. 42 e 43
rifas, capas para álbuns e para livros,
Sinal de propaganda
cálices, cesto., castiçais para velas,
Termo n. 712.306, de 23-9-65
zaixas para guarda de objetos. cartuCampas Auto Peças Limitada
chos. coadores para chá, descanso para
Guanabara
pratos. copos e copiniSoi- de ola.sticast
para sorvete& caixinhas • de plástico
ars soltastes, maherinhas prainhas.
garfinhos de plástico p ara sorvetes, torminhas de plástico coara sorvetes, discos,
eabrcsgens de, material plástico. embaAUTO PEÇAS LTDA.
lagens de materia l plstico pare sorve tes estolas assa °blefo.. espumas de
Classes: 21 e 33
Compra e venda de peças para veiculas nvion, esteiras enfeites para autornóveia, massas anti-ruirias. escoadoree de
e suas partes integrantes
ratos. funis, formas pare doce. Mas
Têrmo a. 712.307, de 23-9-65
isolantes, filmes, fios de celulose fechos
Sétecnica — Técnica Industrial e para bolsas, facas, guarnições guaralComercial Ltda.
(de. para chupetas e mamadeiras- guarlições para porta-blocos guarnições
São Paulo
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes guarnições de material Plástico para utensillos e obletas.
ousire qSes para nolsas garfos cialenas
miai cortinas. tarsos. laminados plásticos. Inadatem. mantagueirem malas,
aritsóia Prendedor as de rou pas puxado.
rei de móveis /pires Pratos paliteigos, protetores 'Ciar adocumentos
radares de égua para use domestico,
porta-copos porta-niquela porta -notas.
porta-documentos placas rebitai roda
nhas recipientes su portes suPortet para
q uardanaPoa saleiros tubos tigelas,
Classe 5
alba, oare ampolas tuba. para serra
Material e reparação ferroviária
gaz. 'travessa:. tipos de material p.aa.

CAMPOS
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Termo n. 712.312, de 23-9-65
tico, sacolas, sacos. aquinhoa. vasilha.
3,e oara acondicionamento, vasos. Ii JTVsr — Engenharia e Comércio Ltda.
taras. colas a trio e colas não incluí'
Guanabara
em outras classes, para borracha. - para
icortumes para marcineiros. para sapa
terros. para vidros, pasta adesiva para
correias pastas e pedras nu e afiar
rebolos, adesivos sara tacos a<:esivos
para ararmos e adesivos pa ee azulejos
carretérs para tecelagem e guar.
•
alçares de material plástico ara +adila
Indústria Brasileira
tua gerai de lásticos
Termo ,a, 7)2.310, de 23-9-65
' (Prorrogação)
aasse 16
Friedrich Deckel Prazisions Mechanik
Para
distinguir:
Materiais paar constela,
LInd Maschinenbau
çbes e decorações: Argamassas. argila
Alemanha
areia. azulejos, batentes balaustres. blo
coa de Mulato, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
prorrogação
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos edifica.
;ates premoldadas. estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias. estiaituras metálicas para construções, !ame.
Classe 6
Velas de ignição para motores de com- de Junção, [ages, lageotas, material is°
bustão interna, velas para injeção de las de metal ladrilhos, lambris, luvas
combustível para motores de combus- tante contra frio e calor. ,nanaras, mas.
tão Interna (bombas injetoras de • om- las para revestimentos de paredes, ma.
bustível e injetorcs de combustível, bom- (teima para construções. mosaicos, Pro.
bas de sucção de combustível), máqui- lutos de base asfáltico, produtos para
nas para renovação de ar do combus- tornar impermeabilizantes as argainas
tível, máquinas de filtragem de com- sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
bustível, máquinas operatrizes; ferra- pulho. produts betuminosos. impermea.
mentas, (máquinas de gravar e opiar. btlizantes líquidos ou sob outras formas
ara revestimentos e outros como nas
furadeiras, fresas, esmerinadeiras, fura- p
vimentaçao, peças ornamentais de cideiras horizontais)
mento ou gesso para tetos e paredes'
Termo n. 712.311, de 23-9-65
papel para forrar casaa, massas ante
• (Prorrogação)
icidos para uso nas construções. par
'Fried. Krupp.
atletas, portas, portões, pisos, soleiras
,- Alemanha
para portas. tijolos, tubos de concretc
telhas, tacos. tubos de ventilação, toa
ruas de cimento, vigas, vigamentos e

DECICEL

PRORROGAÇÃO

WOR M

vistas!

Termo n. 712.313, de 23-9-65
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

DIPH

(amar 5
Ace em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Clame 1
parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
timba/hado. couraças, estanho bruto ou
refinado. bronze. bronze em bruto ou Substâncias químicas tranmissoras
çalor
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze to p6, bronze ein
Termo
n.
712.314,
de 23-9-65
barra. em fio, cfrurr.bo em bruto ou
Hoffmeister
é.
Cia.
parcialmente preparado. cimento meRio Grande do Sul
tálico, cobaltu. bruto ou parciahnente
parcialmente trabalhado, fent, em bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho
.PRORROGACÃO,
em bruto ou parcialmente traba
radio. misa temperado. gusa maleável
laminas de metal. late em %lha. listar
em %lha, latão em chapas, latac _
vergalbees. figa metálica, timaridS
Ilido Brasileira
magnésio. manganês, metais não traba%dar co parMalmente trabalhados me.
eats em massa metais estampada,
Classe 36
metais para solda, calquei. ouro. tino
Calçados
ligmees4c 1dad5 Ido em ~a

NuQuI

Termo n. 712.315, de 23-9-65
Geltec Comércio e Indústria de Refrigeração Ltda.
Guanabara
,PRORROGAÇA04,

ELETROGELO,
' Indústria

.

Brasileir,

Classe

21

Máquinas falantes e aparelhos de ridio a parelhos de 'se:cair:inça mecânicos
e elétricos para estradas de terro, boa
des e outras esp écies de Instalações
para tráfego: a parelhos para cercas
elétricas; baterias: a parelhas trará converter corrente altenada CO corrente
direta a fira de carrega: acumuladores
e baterias; aparelhos para geracão
acumulação e transformação de energia
elétrica. instrumentos para pesaaem.
câmaras ou máqiunas cieranatográficas
câmaras para televisão, e carnaras ou
máquinas para tirar fotografias e amaras oaar reproduzir os mesmos, máquinas falantes discos gravados para
máquinas falantes estantes pare discos:
troca-discos automáticos, aparelhos de
rádio e de televisão, alto-falantea, telefones de Intercomunicação ou para ecomunicaçâo interna, máquinas para a
venda de bilhetes e de outros artigos;
limpadores de vácuo, polidores de
assoalhos
Termo n. 712.316, de 23-9-65
Rodolfo Gigler e Juan Gigler
Argentina
PRORROGACÃG

GIGLER
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos ele.
tricos e eletrônicos em geral, artigos' do.
mésticos, aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromeánicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis:
aparelhos e acessórios de rádios: apa
relhos :'e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cientiScos: acendedores, acendedores elétricos, amime
ladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores.. abat-jours, alto-falso
tes. antenas, acumuladores, amplificadores, anemômetros, amperannetros.
deixas elétricas, adaptadores de micros
cópias, agulhas para fonógrafo& aquecedores de ambiente, aparelhos de ton.
trade e medida, aparelhos de expurgo
lailizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para " banheiros. aparelhos de ar refrigerado. aparelho, de
ar condicionado, aparelhos de alta ten
são aparelhos automáticos para descarga de água. aparelhos de alarme
aparelhos de aquecimento central apa
relho* de aproximação, aparelhos pare

arqueação de volumes, balanças. bate.
debata. 'batedeiras para refrescos, bate.
deirss para liquidos e massa, bules elétricos, bobinas -para rádios e televisões,
buzinas, baterias, baterias elétricas, ba:1Sinetros, bússola bobinas, balcões frigorifico& aparelhos para bordar, aparelhos para Lanho de ar quente, chlr
veiros e.létricos, cocanteleiras, churrasqueiras elétricas, ca,npainras elétricas,
chaves elétricas. chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves d4
alavancas, chaves de tomadas, comuta.
dores, cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pões, cafeteiras automáticas.
chassis. condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cor
/adores de çrios, cabos e condutores elétricos, contadores da rotação, compressores. máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes -para
automóveis, cronômetros, aparelhos cio
libradores, aparelhos cinematográficos.
aparelhos de contrôle de sons aparelhos
de comunicação interna, discos gravados: diais duchas, despertadores, anca:Marras. expremedores elétricos, estufas, exterilizadores. esquadros de aço.
esquadros de agrimensor extintores de
Incêndios, aparelhos para expremer frutas e legumes, escalas indicadoras • de
maré, eletrômetros de quadrantes exaustores. estojos para filtros com torneiras.
faróis, faroletes, fogões. fornos e togareihas elétricos, tios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão,- ferros
elétricos para soldar, "evedores,
veia, filmes avelados, fôrmas elétricas.
filtros e óleos para mctores. aparelhos
de frequência maduladaa fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para camr
ras fotográficas. faladeiras. garrafas térmicas, aeradores automáticos, geradores
estáticos e ele rrônicos de alta frequência que sancionam com válvulas pare
aquecimento. por dielétrico e induçao,
fita, magnéticas, aparelhos para gás enhidrómetros, holofotes perra
automóveis, interruptores, isoladores lar
garra tiscio e aparelhos de inversão, Opressores. aparelhos de bateecomunicaçfio; indicadores de nivela moeria permanentes para rádios, aparelhos de gás
neon, gravadores - de fitas gravadores
de 'discos, isolantes elétricos, isoladora*
de corrente. tnterrnediários para filmes.
alimpadas. Innetas, licitadificatiores,
•
lampeões lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para .brisas, lanternas
portáteis e . lanternas de. mão, luzes traTetras para velculos. microscópios, mor
crômetros. manõmetros, mostradores,
de rádios, alia °fones. medidores ia
soscas. medidora, de intervalos, miras
• qualquer graduação, aparelhos de .
medição maasaricos, nivela de terra
níveis de „água para caldeiras. aparalhos de ondulação permanente. objetiva
para • amPltadores, misturadores para banheiros Painéis ,de carros, para-taioa,
plugs parâmetros. panelas elétricas. panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups pilhas secas elétrisas, prumos.
pantógrafos, pantennetros, pirómetros
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perlacóplos, potenciórnetros, quadros de
Termo n. 712.319. de 23-9-65
Termo n. 712.321, de 23-9-65
com4ndo, instrumentos para medida e Exportadora de Fumos Suerdieck S. A. Indústrias Reunidas Minas Gerais S. A.
contróle para mecânicos, relógios de
Minas Gerais
Bahia
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográfica, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas
PRORROGAÇÃO
1'R-til/ROGAÇÃO.
de aço, rádios, refletores, reatores re•
laia, receptores, regadores automáticos
130001301300000a001200121:1006
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores. resistências elétricas. registros
E
para água, zegistros para canais e comEo
portas. receptores de sons, reatores, reaoo
tores para luz fluorescentes, reostatos,
o
O'
registros para k vapor, registros para
'4annotalaaaabbonoadaaaaarb
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
osecadores para cabelos, quebra-luzes,
Wide nre imige,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes.
Classe 46
selecionadores, sifões. sereias de alarme
Sabão comum
aparelhos para !toldar, soquetes, sinaleiTermo n. 712.323, cie 23-9-65
ros, reguladores automáticos ou não
Classe 44
Correio Popular S. A.
aparelhos televisores, telelupas. telõine- Fumo em Molhas, fumo ern corda e fumo
em rólos
tros, tomadas, telescópios, teodolitos
São Paulo
termômetros, tomadas de corrente, apaTermo
n.
712.320,
de
23
.9
65
relhos de alegrai() sem tio, transformaPRORROGAÇÃO
dores. trenas. torneiras de alta pressão. Exportadora de Fumos Suerdieck S. A.
torneiras com dispositivos para aqueciBahia
mento de água. rei:fones, telescópios.
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não. tubos conduits, terminais para
PRORROGAÇÃO
baterias, ivoltimetros, ventiladores. vál.
Classe 32
vulas. -Olvidas de redução. válvulas
Uni' jornal diário
para rádlos, válvulas para água, valvu.
las de descarga a pressão. válvulas de
Termo n. 712 .324, de 23-9 . 65 •
comportas, velas para filtros. aparelhos
Luzeiro do Meter Elétrica Limitada
transistores, apatelhos de transmissão e
' Guanabara

PRATA

tORRCIO POPULAR

recepcáo de sons e tripés

Têrmo ti. 712.317. de 23-9-65
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

. ., •,...ído.,...t..4...-rb,,,ft,?,,..'eyr.Q.,>„;

.../

MANCO

•

%aassi„Leas

1
1!,...le•hal wiwp, w•
IF•,i,•••••• Mre

• CI.' 1.101 4,• nn ,

w. Jr."';',4- • 7.

Viritos

EM POUCAS
LINHAS
Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins. catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas. programas de
rádio e de televisão
Termo n. 712.329, de 23-9-65
Sociedade Anónima Dárlo do Paraná
Paraná

2,••

LUZEIRO DO MEIER
ELÉ1IiiCA LIMITADA „„t

BUfzç,nclitsti.ia

LAREIRA

Brasileira
•

.
Indústria Brasileira

Classe 46
PROR ROGAÇÃO:
'
- Para distinguir: Amido, and. azul da
Prdssia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodãolsreparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato dt
anil, fécula para tecidos, fósforo* de
citai e de madira, g -goma para lavanderia. limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos, líquidos mata-canduras para roupas e mata óleoa pare roupa.. oleias: óleo. para limpeza de carC, DO
I. NIE IDA
ro*, pés de branquear roupa, sebento
de sódio, soda cáustica sabão em põ
suba° comum, sabão . de esfregar e se.
Classe 44
Fumo m f41111. 1 . A.a ,wn cardet •hem, mame, tijolos de polir e vereis
paire atiçador
em reko

1)31P

Termo n. 712.328, cie 23-9-65
Sociedade Anônima DiAno do Paraná
Paraná

Classe 32
Almanaques, anuárias. álbuns =pres.,
soa, cartazes, catálogos, jornais
elai.1 e estrangeiros publicações impreaMAT
sas. revista. Propaganda co, rádio,
elevisáo. tornais. programas radiolôrdcoe, peças teatrais e c.nematográlicaa
Clame 44
e revistas Impressas
Fumo em fõthas, fumo cm corda e fumo
Nome comercial
em rólos
'Firmo n. 712.330, de 23-9-65
Termo n. 712.325, de 23-9-65
Sociedade Anônima Diário do Paraná
Termo n. 712.322, de 23-9-65
Int:Miarias de ,Calçados Caxiense Ltda.
Paraná
Reçl ladina S. A. Comércio e Indústria
Rio Grande do Sul
Guanabara
.c
e rt h)
4 rlrOés-crf rc Cr I 5 "
.17. c

fRORROGACÃO

Termo n.4-12.318, de 23-9.65
Exportadora de Fumos Suerdiec.k S. A
Bahia

Classe 32

Para distinguir: Almanaques. agenda.
anuários, álbuns imressos. ,boletins, catálogos. ediçóes impressas, revistas, orgãos de , publicidades programas radiotónicos, rádio-televisionados. peças teatrais e clnrmatogrAilcas p rogrames cir.

FOR UM Á POI:ITI-é0

3011Á'

Classe 42

NOã-SA OPINIÃO

PRORROGAÇÃO

TA

PRORROGAÇÃO
01. ..,...
I:
.4.,.1
o'
LCOMOS0'

A 13,

Termo n. 712.327, ir 21-9-65
Sociedade Anéin'rna Diilrio co Pardná
Paraná

Classe 36
Calçados

Termo n. 712.326, de s: 23-9-65
Sociedade Anima Diário do Parâná
.
•,Paranix
.

Poli - Notas - Politica •
Sobretudo

classe S2 ,-.
"
Para distinguir: Alma:laves. agendas,
boletins impressos, crónicas, folhetos,
jornais, livros, peças cim'enatográficas,
televisão e
peças teatrais, programas

revistas

Classe

32.

Para distinguir ; lor nals.,,revisras, livros
e publicações em geral, álbuns, progra- ,
mas musicata, radiofónicos e peças teatrais, programas para televisão e produções cinematográficas
Termo n. 712.331, de 23-9-55Sociedade Anónima Diário do Paraná
Paraná

o PoifiReciane
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos. edições impressas. revistas, órgãos de publicidades. programas radiotônicos, rádio-televistonados. picas teatrais e einamatogr.ihcas. programas de'' cermet

C •

rs.
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 cio Código da Propriedade Industrial. Da data da publica ç' áo começara a
correr prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departsuzzenta
Naclonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeridas

Termo n. 712 . 332. de 23-9-65
Sociedade Anónma Diário do Paraná
Parimá

Tem on. • 712.336, de 23-9-1965
Termo s.' 712.341, de 23-9-1965
Sociedade Anónima Diário do Paraná Sociedade Aáiónima Dia ‘ lo cio. Paraná
Padaria
Padaná

Termo n.° 712.243, de 23-9-1965
David Cordèa Botelho júsior
Guanabara

1r.

•
Pd1. ":

Ól_CLÇYRE.
ETNIAS('
' Classe 32
ues, anuarlos. álbuns lanares.

Diario do Não

'JOY

NO MUNDO
DA COZINHA.

Classe 32
_
Para distinguir: . Almanaques, agendas
boletins, boletins impressos. cromcas to.

Presentes e Novidades

Classes: 8 — 12 — 13 -- i4— I5 —
23 —24-25-.-26 —7-28Classe 32
34-35-36-38-39-40
Almanaques. anuarius álbuns trapres
terbana q
Ihebas, jornais pecas teatrals. peças ci— 42 7 44 — 48 i 49
soe cartazes. catálogos. jornais nac o- nernatograhcas programas ratofonico: soa, cartazes, catálogos ¡ornam nac.o
Titulo de Estabelecimento
laia
e
estrangeiros.
publicações
impres
*sais e estrangeiros, publicações impresde televisão e revista
ias revista. Propaganda ' cri rad c
Termo n» 712.345, de 23-9-1965
sas.- revista. Propaganda em rádio
elevisào, jornais, programas 'recliotióni
Gilberto da Costa Legey
televisão: jornais, programas radiofôniTèrmo n." 712.337, de 23-9-1965
co:à", peças teatrais e c nematográficas Sociedade Anônima Diário do . Paraná :os, peças teatrais e c nemeográfica.,
Guanabara .
e revistas impressas
e revistas impressas
Padaná
Tezino n. 9 712.342, de 23-9-1965
Tênno n. 712.333. de 23-9-65
Marte Decorações Ltda.
Sociedade AnõriMa Diário do Paraná
Guanabara .
Paraná
Nu Grande Circulo

Revista Aduaneira
do Brasil

iSociedade'
- . Classe 32 \
Parei distinguir: Almanaques, agendas.
anuários. álbuns impressos . boletinã, catálogos. edições impressas. revistas, ór•
gãos de publicidades, programas radio.
fónicos, rádio-televisionados. peças tea:
trais e cinematográficas, programas cir.
canses
712.334.
de 23-9-1965
Termo n. 9
Sociedade Anónima Diário do Paraná
Paraná

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletim impressos, creinic as, folhetos,
jornais, livros, peças cilernatográficas,
peças teatrais, programas rSe televisão e
revistas
Termo' n. 0 712.338 . de 23-9-1965
Sociedade Anônima Diário do Paraná
Padaná

MARTE
Classe 40
Móveis em gerai. de metal, vidro, de
aço,' madeira, estotados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários
srmários para banheiro e p ara roupas
usadas, almofadas, acolchoados para

Impressos, jornais impressos. listas tele.
fónicas Impressas. livretes e publica
ções impressas em geral, livros inaptas
ZOA. periódicos. impressos. peças teatrais

NITRAMONCAL,

PONTO

Fato Opiniãi
'
g

Classe 32
cinematográficas, revistas impressas Para distinguir: Album. almanaques
e revistas
anuários,, boletins, catálogos. jornais, liTêrmo it o 712.335, de 23-9-196 5

Sociedade Anônima Diário do Paraná
- %dana

Camera

PRORROGAÇÃO

moveis, bancos. balcões, banquetas
bandejas domiciliares.. berços, biombos
cadeiras. carrinhos para chá e café
Classe 2
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de tantar e sala de visitas Adubos, fertilizantes e corretivos para
o 5010
conjuntos para terracos. jardim e praia
conjuntos de anmarios e gabinetes pare
Termo n.° 712.347, de 23-9-1965
copa e cosiaha, camas, cabides. cadeiras'
Mattheis — Cia. Texteia
giratórias, cadeiras de balanço, caixa:
Guanabara
de rádios colchões,, colchões • de coda,
.fispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaniPRORROJACAO
nhas. estantes. guarda-roupas. mesas,
mesinhas, [nesinhas para rádio e televi.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas.
boletim impressos, crónicas. folhetos,
jornais, livros, peças zinamatográficas.
Ciranda doi
peças teatrais, programas cit televisão e
revistas
Clubésr.
Termo n. 9 712.339, de 23-9-1965
Sociedade Anónima Diário do Paraná são. mesinhas para televisão, molduras
Classe 32
Padaná
Para distinguir: Álbuns de revistas Im
para quadros, porta-retratos, poltronas.:
pressas, anuários impressos. almanaque:
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaImpresso& catálogos impressos. boletins
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
impressos, folhetos impressos figurinos

Classe 32
Uma revista
Termo n. 9 712.346. de 23-9-1965
Oesterreichische Sticks , o: f wecike A.G.
Austria

vros peças teatrais e cinematográficas
programas de rtdio e televisão. publica
ções. revistas
,

• Termo .° 712.340. de 23-9-1965
Sociedade Anônima Diário io Paraná
Padaná

Diario Feminini

- tlasse. 32
illry anaguis: anuáriOs, álbuns impres
soa, cartazes, catálogos. jornais nac3oclasse 32
nals e estrangeiros. publicações imprer
Para cn;tin- guir, Alm a naques, agendas.
ia
revista. Propaganda em rádio
televisão. Jornais p rogramas radlofóni boletim impressos, crónicas. folhetos,
Jornais. 'livros. peças cinrtnatográficas,
os, peças teatrais e c nematográfica:
peças teatrais, programas de televisão e
1:
revistas
imorais,*
14è
revistas
cs

vitrines
Têrmo n. 9 712.344. de 23 - 9 - 1965
Padaria e Con feitaria Castelo Ltda,
São Paulo

astelo

CASA MATTHEIS

Classes . 12, 23, 24, 36, 37 e 40

Tituo de Estabelecimento
Termo n. o 712.348. de 23-9-1965
(Prordogazão) '
Sherwiu — Williams do Brasil S.A.
-- Tintas e Vernizes
São Paulo ,

PRORROGAÇÃO
+.:

4,-.0.4e9~1~1~1k• n

Indústria _Brasileira

Slterwis — Williams do Brasil

S/A., Tintas e Vernizes
Classe 41
Biscoitos, bolachas, chocolates, bombom, café, chá, carnes em conserva ou
não, doces em conservas ou não. ervamate, frutas em conserva ou não, ISgumes e conserva ou nbo, ingdedlentes de
alimentos, leite.- massas alituesticias,
pães peixes em conserve ou não, salsichas, temperos, vinagre e xaropes
•

São Paulo
Classe 2
Para diatinguir: Adubos, ácidos sanitaAos, aguas desinfetantes e para flua
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), álcalis,. bactericidas, baraUcidas, carrapaticIdaa,

2
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçáo feita de actirdo com o art. 130 do Mitigo da Propriedade Industrial. Da data da publioaçáo começará
• uma e prazo da CO dias para o deferimento do pedido, Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartameXU0
Nadasat da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados sena • oonceseho do registro requerido
Termo n. 712.353, de 23-9-65
eseenet maciota/ma creosoto. &iodountes, desinfetantes deSumadores, ex- Vitaaul S. A. — Comercial e Industrial
terminadores de pragas e hervas doai,
abas, esterilizantes, embrocações para

Rio Grande do Sul

animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfata" Oleosa para tina
Veterinários guano, beibicidas, Insetici-

da., preparações e redutos inseticidas.
preparações e produtos ineeticidas, notadamente fungicida*
nono a.° 712.349, de 23-9-1965
Classe 41
Vitasul S.A. — Comercial e Industrial Alimentos pára animais, farelo sais, raRio Grasde do Sul
ções balanceadas, tortas para alimentos
de animais e aves
Termo n. 712.354. de 23-9-65
Tipografia Ritz Ltda.
Guanabara

Casse 41
A/baleato* para animais, farelo, 1ffl IS, rações balanceadas, todtas para alimentos de animás e aves
Termo n.o 712,350. de 23-9-1965
Vitasul S.A. — Comercial e Industriai
Rio Grasck do Sul

Yitasuí
indústria Brasileira
Classe 41
Annentos para animais. farelo, ;ais rações balanceadas, todtas pua alimentos de animais e aves
Termo n. 712.351, de 23-9-65
(Prorifogação)
John Lucas 6 Co: Inc.
Estados Unidos da América

Classe 38 Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobina*. brochuras não impressas. cadernos de escre.
ver, capas para documentos, carteiras.
papel ou papai°, cápsulas de papel.
caixas de papelão. cadernetas. cader.
nos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas. cartões co.
emolias. cartões índice*. contra cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões ens branco. cartuchos
de cartolina, chapas planograficas. ca.
dermos de lembranças, carretes de pa.
pello, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernaçào de papel
ou papelão, etiquetar. folhas índices,
f6lhas de celulose. guardanapos, livros
alio impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel' transparente; pratos, papel).
nhos. papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão. papéis fantasia. menos
para forrar paredes, apel almaço cota
ou sem pauta. papel crepon. papei de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão. papel encerado,
papel higiênico. papel .mpertneável
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir. papel parafina para embrulhos, pa pel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papeL
serpentinas: tubos postais de cartão.
tubetes de papel

micos para impressão, potassa induzpapéis emulsionáveis para a Fotografia, papei,' de turnesol, papéis heitoaréfiew • helioeopistas, peliculao
papéis para fotografia e análises de ksbóratório, pigmentos, potassa,
pós =tabas* para- e composição de
Untas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e aromar, proditos para diluir tintas prosistaClasse 16
tos ssatiima, removedores, reveladores;
Artigos da classe
eabio natitro, saia, sahellatos, sacanice,
Têm° s.° 712.357, de 23-9-1965
*limes, soda cáustica, soluções
Jomay — Comércio e Representações miemo de azo industrial, solventes, quiau)Limitada
Iate" tbst4s em p6, liquidas, sólidas
Guanabara
ou pastosas para madeira, ferro, para.
dei, aot‘trações, decorações, couros, tecidos. Orii, celulose, barcos e veicula, talco industrial, !bines..
Classe 3
Substánalaa quiraicas, produtos e prema.
INDOSTR I A BRASILEIRA.
lodos para serem usados na medicina
PU na farmácia
Classe 50
Têm° sh• 712.361, de 23-9-1965
Impressos
Coopedative Popular de Rabitação
Limitada
termo n.o 712.358, de 239-1965
/tio Grande do Sul
Konrad — Piccoli S.A. — Armarinho
Rio Gdande do Sul

JOM

STYLIS-:*WEAR,
•

industria brktsllez4a
Classe 36
Camisas, blusas, cuecas e calças
Têrmos as. 712.359 e 712.360, de
23-9-1965
Importadora floraguimica Ltda.
Guanabara
p

•

noRmiulmicA

inaástria brasileiri

Classe)
Absorventes. acetona, ácidos, acetatos.
agentes químicos para o tratamento e
loraçao de fibras, tecidos. couros e celulose• água raz. álcool, albumina, asa.
anat. alumen. alvaiade. alvejantes inPRORROGAÇÃO
dustriais, alumínio em pó araoniaco
anti-incrussantes. anti-oxidantes. antl.
oxidantes. anti-corrosivos. anti-detonan
tea, azotatos. água acidulada Pare
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
Classe 1
galvanização, benzina. "benzol, betumes,
Tinta preparada, tinta de esmaite. verSicarbonatos de sódio, de potássicc cal
nizes ou córes á óleo pigewntolas e
virg em, carvões, carbonatos. catalizavernizes para acabamenit
fores. celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de Incêndio, cloTermo n. 712.352, dr 2.2- -65
ro. corrosivos, cromatos, corantes, creo(Prorrogaçãu)
soto*: descorentes, desincrustantes, disTe Sherván-Williatus COmpany
solventes: emulsões fOtogrAfic-s. enxoTermo n. 712.355. de 23-9-65
Estados Unidos da Aaiica
Dedetização e Vivificação fre, éter. esmaltes estereatos; 'fenol, filInsetox
nes sensibilizados para fotografias. 41.
Ltda.
eadores, formol. fosfatos industriais, fósGuanabara •
PRORROGACZO
foros industriais fluoretos: galvanizado
-es, gelatina para fotografias e pintura
•i Z. glicerina: hidratas. bidrosulfitos:
soperrneabilizantea, ioduresos: lacas:
man", para piatura magnésio, usar:rim nitratos, neutralinadores., nitroce[dose: óxidos. osidantos. dleos para
Classe 2
Classe 2
..)mtura. óleo de linhaça; precintos oni
Dedetização
inaedcidas, fungisidas e getagelstas

LLYJOLA

FLOIVDOIL

•I

Tkmo n.9 712.356, de 13-94£
Pedreira Estrela Ltda.
Guanabara

'COOPERATIVA POPULAR;
;DE RARITAÇA0

MIM

Nome Comercia/
"1"tino n.o 712.362, de 23-9-1965
Cacasedativa Popular de Habitação
Limitada
Rio Grande do Sul
COPALDA
Classe 33 Construção de imóveis em geral
Termo 5.9 712.363. de 23-9-1965
Socieade Amigos do Belém
O BELENENSE
Classe 32
Uma publicaão impressa (jornal)
Termo n.9 712.364, de 23-9-1965 '
Nelson Fernandes
São Paulo
-"ULTIMAS

NOTICIAS?

DE SA0 PAULO
Classe 32
Urna publicação impressa (lomat)
Tirmo n.o 712.365, de 23-9-1965
Papel-adia e Livraria N. S. e Fátino
Limitada Guanabara •

N. S. de Fátima
INDÚSTRIA BRASILEIRA t.
à
Classe 38
Aros para guardanapos de papai
ao'atinados. álbuns (em branco) albursi
para retratos e autógrafos balões (exj
cata
brinquedos) blocos pa
_ para
.
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data Cla publicação oomeçara
• serres o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suem oposições ao Departanunall
Nacional da Propriedade Industrial e,quéles que mi julgarem prejudicados com a ooneessao do registro requerido
I correepondêncla blocos- para cálculos para bolsas, facas, guarnições puarni.

.,bloo,. .s pare %notações oobinas cauchu
ras,. rdlo era-nessas cadernos cle escre
capas mo s documentos. :arteiras
cairias de lanciár cadernetas :ader.
- aos. cetras de .artão, caixas pare pa
pelaria, cartões Cif visitas. cartões .co
cai
marejeis , cari: sés contwn
tolitia." cacterno de papel melimetrad.
:e em branco uara desenho caderno
escolarea cartões em oranco. cartucho.
_de Cartolina empas p lanográficas- ca
.,'demos de lembrança carretéis de pa
-,, pelao. envelopes envõlucros para cha
'saltos de papel, encardenaçâo de pape
• . ou papelão etiquetas fõlhas indica
_Inas de celulose. guardanapos. livro:
: não impressos.. livros fiscais livros di
, contabilidade mata-borrão amamento
de p apel trans p arente p ratos oapeh
Mios, pa p éis de estanho e de alumink.
papéis sem Impressão papéis etti orna(
tantasia, menos
•Para impressão
, para torrar paredes, papel almaço coo
ou sem p auta papel crepon papel
seda, papel impermeável, papel em no
'bina para impressão pape l eucerado
papel higiênico papel =permeava,
para copiar papel para desenhos 'pai
pel para embrulhe Impermeabilizai,
papel para encadernar. papei p ara es
cravar.. papel para imprimir pape, pa
raflna para embrulhos papel celofane
IlinP papel celulose papel ar linho pape
absorvente. papel para embrulhar ta
baco, papelão recipientes de papel. :o
setas de papei. r&ulos de papel. rolo:
de papel transparente sacos de pape
serpentinas tubos postais de cartár
e tiabetes de papei
Têrmo n. 9 712.366 de 23-9-1965
Pios e Cabos Plásticos do Brasil S.A.
Guanabara

.SOIDA.PLAST.

INDIYSTRIA BRASII„EIRA
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria
plástico e de nylc.di Recipientes tabr;
cados de material plástico. revestimen
tos confeccionados de substancias- aru
mais e vegetais: Argolas açucareiros
armações para óculos. p ules.. bandeja
base. para televnes baldes bacias boi
sus, caixas. carteiras chapas, cabo:
-7!'y para ferramenta s . utensílios.. cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali
mentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores. coo& canecas co
iteres, conchas, cestas para pão. ceei
&ias capas para álbuns e p ara livro.
cálices. cestos, castiçais pare " veias
caixas para guarda de obietos :riu
c.hos, coadores para chá, descanso aar.
pratos, copos e •copinhos de pláss.r.
para sorvetes. caixinhas de nlástict
para sorvetes. colherinhas. pas.nhar
garfinhos de plástico para sorvetes tf)i
minhas de plástico para sorvetes disco
embreagens de material plástico emha
tapem de material plástico pata sorve
hm estola; para oblatas, espumas <h
nylon. esteiras. enfeites para autora&
veia, massas antt-ruidos escoadores
pratos, funis. formas para doces, fita:
Isolantes, filmes, boa de ceudose, bicha

Têrmos as. 712.372 e 712.373, de
23-9-65
chupetas e inainaaeiras guar
Tintas Coral S. A.
[lições para porta-blocos guarnições
para liquiditicadores e para batedeiras
São Paulo
de trutas e legumes, guarnições te ma:
cariai plástico para ctensilios e °bino=
g uarnições para bolsas, partos galerias
Para cortinas. jarros, laminacos, plás
r icos, lancheiras, mantegueiras.
artn6is, pendedores de roUoas ciuxaoo
rei oara ni tiveia pi r.s s pra r os palitei
Inclintria BrasileireCI
,•os. pás de cosinha pedras nomes arti
cios. orotetoes oara documentos 'ou.
zadores de água para u go doméstica
Classe 16
em outras classes. para - pari
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
corturnea para marcineiros. para sapateiros, para vidros nn . in ldr , Ivp 0on
Classe 1
porta-copos, porta-niquela. porta-aotas. Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Porta-documentos plaCas, rebites. meti
Termo n.° 712.374. de 23-9-65
lhas. recipientes, suportes ' su portes para Filmaria Produções Publicitárias Ltda.
guardana p os, saleiros -uhus apeias
Guanabara
tubos* para ampolas zuno!, para serin•
gas. travessas tipos de material piás
tico, sacolas, sacos sumimos vasilha
nies para acondicionamento vasos si
caras cuias a trio e colas não incitarias
correias. pasta e pedras para afiar
Classe 32
rebolos, adesivos para tacos adesivos
Artigos da classe
Para ladrilros e adesivos -vara azulejos
Termo n.° 712.375. de 23-9-65
anéis. carretéis par tecelagem . e aliar
lições de material plástico para ind4a Macesna Materiais de Construção 1.tda.
tria gerai de plasmo,
Guanabara
•
Termo n.° 712.367. de 23-9-1965
RanCo da Capital S.A.
Guanabara Góes para

Termo n. 9 712.379, de 23-9-65
Henrique Meyer & Cia. Ltda.
Santa Catarina

Spraycà ral

FILMARTE

MACEMA

banco da Capital S. A.
Nome Cotn'ercial
Termos as. 712.368 e 712.369, de
23-9-1965
Tintas Cotai S.A.
São Paulo

Coral Spray
Indústria Brasileira
Classe 16
Esmaltes, 1^ca% tintas e vernizes
Classe 1
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Termos ns; 712.370 e 712.371, de
23-9-1965
Tintas Cotai S.A,.
Sit. Paulo

orah•PraY
sielrIta6asSiel:::::5
Esmaltes,

lacas, tintas
Classe 1
lacas, tintas e vernizes

Classe 16
Cimento, azulejos, ladrilhos, telhas. tljo- los, portas g janelas
Tértn on.° 712.376. de 23-9-65
Copos de Papel Selma Ltclia.
Guanabara

StOlik
Classe 38
Copos de papel
Termo n.° 7123-377 ,de 23-9-65
Laboratório Toss-Vinol Ltda. '
Guanabara

Classe 3
Substâncias quirilicas, Vacinas, 1 . 10Culfuras e preparações para serem usadas
na medicina e na farmida
Termo n.° 712.378. de 23-9-65
Ivonne Modas
Guanabara

1VONNE MODAS
Classes; 33 e 36
Artigos de vestuário, de tõda sor te inclusive de esrOrte e para crianças

Classe 36
'Meias em geral
Termo n.° 712 . 380, ck 23.9-65
Cia. Ltda.
Henrique Meyer
Santa Catarina

Para Homens

,de Bom Wsto,
•
Classe 36
Meias em geral
Termo n.° 712.381 de 2s-9-65
Henrique Meyer
Cia. Ltda,
Santa Catarina
ME

retaturo
'Classe 36
Meias em geral
Termo n. 9 712 . 382, de 23-965
Dinava — Distribuidora Nacional de
Valores S. A.
Guanabara

.
PROMOr440

Pt11ID. BRASILEIRA
01"

Chisse 50
Artigo da classe
Term on.° 712.383. de 23-9-65
Campana S. A. Inds.
Ari.ef. de
Borracha e Calçados
São Paulo

BINAVA
Classe 36
•
Calçados e congénere.

(
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Publicaçho feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
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Nacional da Propriedade Industrial e.quêles que se Julgarem prejudicados cont a conceashei do registro requerido

Têrmo a.° 712.384, de 23-9-65
• Takenaka S. A. Importadora e
Exportadora
São Paulo

)URO VERDE]
15- 15 -20

11

IND. BRASILEIRA

a datte 2

Para cl-stmguir acl,Cooá
Termo n.° 712.385, de 2.1-9-65
Takenaka S. A. Importadora e
Exportadora
São Paulo

OURO VERDE N21
30-15-5
tND, BRASILEIRA

Cia.sse 2
Para dis'ioçuir
•

nino n.° 712.386, di. 23-9-65
Takenaka S. A. Imporalora e
Exportadora
São Paulo

Tésrmo n.° 712.389, de 23-9-1965
Cavalier — Confecções Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 'dó
Para distinguir: Artigos de • vestuários
roupas feitas em geral: Agasa.,jus
'ventais aiparcatas. anáguas. 31usas
YMIE. botinas. blusões. boinas, baba.
louros, bones, capacetes, cartolas, cara
ouças. casaçâo. coletes. capas. chalra
zachecols. calçados. chapéus. cinfos
cintas. combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calcas, camisas, camisolas. camisetas
Cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominó& achar
ora. fantasias, fardas para militares. co.
!segais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
tr." logos de lingerie. laqueias Notes
'uvas, ligas. lenços, mantõs. meias.
mamãs. mantas. mandrião. manilhas, pa.
let6s. palas. penhoar, pulover. oelerinas
magas, ponches, polainas. pilasnas. pu.
ahoa, perneiras. quimano& regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
susteres. shorts. sungas. atolas ou alada",
tuler, toucas. turbantes. ternos, uni.
tormes e vestidos
Tedmo n.° 712.390. de 23-9-1965
Cavalier — Confecções Ltda.
São Paulo

OURO VERDE 2H1
25-15-10
I

IND. CRASILEIRA

t.-lasse 2
Para distinguir mkilm

Termo n.°. 712.387, de 23-9-65
Takenaka S. A. Importadora e
Exportadora

Sao Paulo

OURO VERDE N2/
25-15-10
I

lho. BRASILEIRA

Classe 2
Para distinguir a-libga
Termo a.° 712.388, de 23-9-65
Takenaka S. A. Importadora e
Ft aia ,rtadors
S5o Paulo , ".

OURO VERDE N2 3
25-15-10
IND. BRASILEIRA

Classe 2
Para distinguir aduba,

TAÇA DE 'OURO
.110 8R•11114 n Ra
•

f.:lasse 46
Pari; flègkinguir: Artigos de vtd.tários
e ?ou% Çaitas em geral: Agasalhos
svenata..1 Jparcatas, anáguas, blusas
"ohm botinas. Matam boinas baba
louros. bonés, capacetes, cartolas, cara
mos, casacão. coletes. capas, cheias
cacrecola, calçados,. chapéus. Cintos
cintas. accabinaçties.'„ a corpiahos calcas
de senhoras e de crianças. calções. calcai, camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro:
saias, casacos, chinelos. dominós, achar
pea, %satas:as, fardas para militares co
'caiais, fraldas. geloçhas. gravatas oor
rol. logos de !ingeria, jaquetas, laquês
siai& mantas mandrião. mantilhas na
peraeiras, qui/nonos regalos
'uvas ligas, lenços. mantõs • melei
tida, pelas. penhoarr-Isulover pelerbea,
nasce" possaket poleia" pijamas, pu

robe de chambre, roupão, :sobretudo*,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres. 'bort.% sungas, tolas, nu slacks.
'alce, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

ma, a saber: focalizadores. 'standar.
tu, caixas, objetivas. diafragmas, ob.
curadores. • aparelhos para ampliação,
aparelhos para reprodução, aparelhos
para observação, aparelhos para regular distáncias, aparelhos totográfIcos,
Termos ns. 712.391 a 712.414, de
aparelhos fotpgráficos estereoscópicosy.
23-9-1965
aparelhos para gravação e reprodução'
Cia. Vidraria Santa Marina
b.f.-dimensional, projetores, projetores
Sào Paulo
estereoscópicos, telescópios simples a
duplos, lupas, aparelhos óticos para me.
dição e prova, aparelhos medidores da
exposição a luz, aparelhos para provar objetivas. colimadores, aparelhos
para medir a distância focal. cjiapas de
por espelhos. disparadores, tripés. esto.
INDÜSTRIA BRASILEIRA
los e bolsas para apetrechos. capas
para tripés
Classe 2
Classe • 9
Adubos, ácidos sanitários, água desin- Bombos, cavaquinros, caixas d? guerfetantes e para fins sanitários. apanbe ra, clarinetas, clarins, cornetas, corneta*
meisca e insetos ide goma e papel ou de infantaria flautas raltins, harmónica*
papelão) alcali: bactericidas. aarati- pancleidos de ractrl, de madeira, pianos,
cidas carraoaticidas cresol cresotalt.
pistons, pratos de banda, saxofones,
na, creozotu - desodorantes desintetan•
triângulos le aço, violas, violinos,
tes detunadores. exterminadores de
violões e violonceos
Pragas e hervar daninhas esterelitan•
Glasse 10
tes embrocações oara animais. cozertoa. farinha de ossos. tertilizantes toa- Para distinguir: Aparelhos metalurgicos
Fatos, tortnicidas. . tungicidas Matada'. para fias clinicas e cirúrgicos: Mica-,
te& glicose para tios veterinários, gua tes, agmbas ara seringas, alavancas panos. herbicidaa insetitugos larvictdas ra extração de dentes, arcos para serra
microbicidas medicamentos oara ant. de ouro. articuladores. a g ulhas Para in•
mats, aves e peixes. óleos desintetrintes teções. aparelhos para pressão arterial..e
• veterinários oetróleos sanitários • aparelhos de diatermia, aparelhos para
desintetantes papel furnegatório • pôs massagens, parelhos de rios ultra-violes
inseticidas earasiticidas. tungicidas • ta. aparelhos de raios X, aparelhos padesinfetantes. preparações- • orodutor ra surdez, aparadores, bandejas hospitalares, bisturis boticões, braços para
sasetiefdas gertnicidas, .dfasintetantee
veterinários. raticidas ~nédios ,varri canetas de brocas, brocas para cil uica
fini . veterinários sabaes,•weterinarias • e de protese. . bragueiros. braços oara
iesintetanres„sais para Asil Agrícola* mesas . auxiliares, anéis e aparelhos osrit fundição e incrustacões, canetas pa',articula/ sánitrios e vetertnárloss
Entoai.. superNsfaros vachisas 111111 Imas ra brocas para fins dentários c.ubetas,
anTsnais ventnoe contrã e'insetos. ma4 cones, colheres crtantes calcadores. ca.
lservss• iftRfft'la,
atas
deiras clara clinica médica. cetaionse.
Classe 4
troa. cureta. dilatadores, espéculos es.
Substâncias e...produtos de origem anipátulas. extratores. escopros, estiletes,
mai, vegetal ou mineral. -'ern bruto ou
extintores, extirpanervoa, espigões mol.
parcialmente preparados: Abrasivos em pies
e duplos para pivots, escalpelos,
broto. argila refratária,' isfáltico em esterilizadorer alcoot e
elétricos. ex.
bruto, algodão- em brutd-rborracha ern
tratOes de eSpigões, grampos oara subruto, bauxita, benjoim breu, Cánfora. turas, ganchos para músculos. instrubruto, chifres,_ ceras de plantas ceras mentos cirurgicos para operações lance.
ve(tetals de carnaúba e. oricurl. crina tas, limas para ossos, mesas para c11.de:cavalo, crina em geék cortiça em nica médica e hospitalar e ciruraica,
brbto, cascas) vegetais. bspato. ervas martelos. placas para ossos, pinças. mamedicinais, extratos oleosos estopai,. cas anatõmicas, porta resíduos para
enxofre fiállias. fibras végetais. flores gabinetes dentários, protetores vara
secas, grafiteí, goma em bruto, granito seios, serras e serras para raquiotomia,..
am bruto. kieselghur. licasidos de piau seringas, sondas, tesouras, termômetros
tas, lates em _bruto ou parci•-,1mento e Malsinas limadoras, maquinas werapreparados, agnérios metálicos, madei, trizes, rotativas ou cortadors , paro usiras- em bruto ou parcia/tnente traba. nar ferro, aço e 'bronze. máquinas oata
!liadas. em toras, serradas e aplainadas fnclterias de tecidos: teares. urdido', as,
mica mártnoies em bruto, 6ixdo 'de eerananSriaS espuladeiras, torce de i eas.
raanganes. Óleos de casotas vegetais. aseadetras, rolos e roletas, hrun+d,v-es
es1eos em bruto ou parcialmente °rapa. para cereais, maqu
inas para tabri:se
radbs, plotubagina em bg2to. pó de papel • máquinas 'tiara tibricar pare' e
moldagem parã tundiçõer' pedras bri- maquinas de 'impressão clinansur e
tadas piche em bruto. pedra calcaria
receptáculos
plantas risedièinaS, pedras em bruto
Classe 11
f.,t,ebracho raiz c s vegetais, resinas. re.: Ferragens e ferramentas de tôda e.
sinas naturais resicluos. testeis. sitiei() :.a. Melaria em geral e outros arrimai
seivas, talco em b-uto. *isto, xisto de metal, a saber: alicates, slavapcas,
betumrk,so e sitiei()
arruelas. argolas. Alra\,as, armações de
Classe 8
metal, abridores de ,lata, aram,' 'Is° ou
Aparelhos mecânicos. Into-tecnicos e farpado, ssadeiras s bodiões bio, .3. bitV03,
beta
óticos. instalaçel. e_ disposit
gornas. baixelas.' bandejas. back..
como a‘es.sórios pata os a,,,..elhos
bules, cadiukos, cadeadoa,
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PublÉraçara feita de acitado traía o aSt„ 130 da 0640 da Praisirtlade Industriai. Da data da publiaaglia mamará a
60 dias paia • Oda:Cento de pedida. Durante ama .praa0 pntlarlio apresentar suas aparições ao Depastament•
amai«1
• amas»
Pmaidedirds. ~Mal amidos qms ata julgares* jsreludIdados com a conceasao do resslistro requerido
„a., ~nal
conteres para pedreiros, correntes, ca- gulho, produta betuminosoa, imparmea- aliou, esteiras, enfeitei para automóbides, chaves, cremam& chaves de Pa- bilisaotes liquidas ou sob outraa formas veis, massas anti-ruidos, escoadores de
rafusos, conexões para encanamento, para revestitalatos e outros como nas pratos, funis, formas para doces, fitas
li
goianas, canos de metal, chaves de fan- viniesstaaão, peças ornamentais de ci- isolantes, filmea, fios de celulose., fechos
chaves inglesa, camas, copa, cal- mento ou gemo pasa tetos e paredes, para bolsas, facas, guarnições, guarnideirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. papel para forrar casas, massas anti- ções para chupetas e mamadeiras, guardobradiças, enxadas, sautadiSes, esferas, ácido. para uso nas construções, par: alçarei para porta-blocos, guarnições
angates eatriboa, . forme", foice& ferro- gaiata, portas, portões, pisos, soleiras para liquidificadorei e para batedeiras
a.
lhos. facas, faceias, fechaduras, funis. sara portai, Colos, tubos de concreto de frutas e legumes, guarnições de ma.
Sim para estrada de ferro, ganchos, telhas, tacos, tubos de ventilação, tas.. teria' • plástico para cteasilloa e objetos
ralhas, garfos, limas. laminas, latas de ques de cimento, vigas, vigamentos e guarnições para bolsas, gasta. galarias
para cortinas, jarros, laminados plásvitrõs
lno, machadinhas, atolas, tnartaloa. ma r
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
Classe 22
-remnavlhs,puiregoarafusos, pascias, roldanas, ralsftes, ser- Pios em geral, para bordado e tricota- orint5is, pendedores de roupas, puxada
ras, serroese, tesouras. talhadeiree. tar- geai; fios em geral para tecelagem e rei para móveis, pire*, pratas. (santeisiana" kasseirea, atoas, - urinóis, tubos, uso consuma fios de lã ou pêlo em ra pás de casinha, pedras pomes, artimeada ou novilha torcida ou Mo: fia gos, protetoes para documentos, pu'
vilãos e verrumas .
de lã ou pêlo, em meada ou naval° xadores de água para uso doméstico
Clama 111
•
Porta-co pos, porta-niquais, porta-notas.
Vidro emas" laminado, trabaissidc para bordado, costura, croché ou tricô; porta-documentosa- placas, rebites, toditinhas
de
costura,
pára
bordar
e
parai
Zeatódtas em formas i! preparos, vidro
nhas, recipientes. suportas suportes para
trisrota gem
•
1 para todos ca ias, vldro hada.
guardanapos, saleiros tuboa, tigelas,
Classe 23
lid, com telas atetal ma campai.
tubos para ampolas, tubos para serinPara
distinguir:
Tecida
em
geral.
Seaquários,. ais
gas, travessas, tipos de material plásÂ. ea-ar •
Para
eidos
para
confecções
em
geral.
alraofasiaa, beusçlsjas. (=ba, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
tico
c-adiais" tiniam& Wien, centro tapegariaa e para artigos de cama e. Ines para acondicionamento, vasos, simama
Algodão,
alpaca,
cânhamo,
cetim,
s,
asealasulaa
sapos,
espelho
ineata
caras, colas a frio • colas não incicidas
tscandetraa. frascos, fikirmaa Paca do es cama, camaatiraa, fazendas e tecrdos de em outras classes, para borracha, para
lã
em
peças,
lute,
jersey,
linha
nylori
COM para arpoa (las de . vidro. gar.
costumes, para marcineiroa, para saparoeu, garra-Ma, graus, globos, haste, paca-paca, perca'Ane, ralai, raysin. seda
teiros, para vidros, pasta adesiva para
jarro& jardineiras, licoreiros mamadel- natural, tecidos plásticos, tecidos im- correias, pasta e pedras para afiar
ias. anantegueiras. pretos, piras, porta- pernieabilizantes e tecidos de pano couro rebolos, adesivo& para tacos, adesivos
e vestidos
i" paliteiros, potes, pendentes pesara ladrilros e adesiva para azulejos,
Classe 24 •
•
ia, saladeiras, ~visos para Oanéis, carretéis par tecelagem e aura-escoa saleiros, tubos, tigelas, traves- Mamaras, atacadores para espartilhos rações de material plástico pua iodaira.
mera marcar, goma arábiaa para colar e calçados, ataduras de algodão para
trai geral de plástico.
oidrpear a vi- diversos fins, exceto para fins medici_
a c
, vasos,
vidro
nais,
bandeiras,
bordados,
braçadeiras,
C.lasse 34
.1
borlas, cadeados caas are móveis e Para distinguir bs seguintes artigos:
aratmadveis e para bana-brins e
pianos, carapuças para cavalos, cor- Cortinados, cortinas, capachos, enceradamas
dões,'" debruns. lã, fitas forros franjas dos, cortinas, capachos, encerados, esClasse 15
.-ara
i distingcir: Artefatos de porcelana, festão, feltra para órgão, fofos galar- trados, • linóleos, oleados, passadeiras.
• nça, barro e ter-raqueta, louças vi- destra, lamparinas, mochilaa„amosquitei- panos para soalhos paredes • rj4petes
• ;1ra
radas de uso caseiro, adornos, fins ar- ros. nesgas, ombreiras e ssichimentos
Classe 35
; tlaticos • Instalações sanitárias, artefa- para roupas de homens e- senhoras. Couros e peles preparadas ou .tailo, capanos
para
enfeites
de
móveis,
nao
tos de ~aia para uso caseiro, adormurças, couros, vaquetas, pelicas e ar
- r e Nas artistica, . alguidares, assa- fazendo parte dos mesmos, palmilhas tefatc dos mesmos: Almofadas de coupavios,
rédeas,
rendas
repassara:larica.
.
ras, barris, bules, bidets, bacias, beros, arreia, bolsas, carteiras, caixas
. bedouros, manjedouras, biscoiteiras, bom des, sacas. sinhaninhas para vestidos chicotes de couro, carneiras, capas para
telas,
tampos
para
almofadas.
aâo
honrara, bandejas, assadeiras, copos.
llbuns e para livros, embalagens de
ceias, cadinhos, cantaras, cofre*, sendo parte de móveis, artigos êstes couro, estojos guarnições de couro para
feitos
de
algodão,
cânhamo,
linho,
juta.
. uaompoteiras, caçarolas, canecas
automóveis, guarnições para porta-bloseda. mima 15 pelo e libras não
amas, filtros, jarras, jardineiras. liccicos,' malas. maletas, porta-notas, portaeia
outras
clames
[adiados
Mem leiteiras, lavatórios. mantegueichaves, porta-niquela pastas, pulseira:
Classe
28
rei, ~Pingas. molheiras, nichos, pirem, Para distinguir: Artefatos de mataria, de miam, rédeas, selins, sacos para ataPrata, ilõesaa pratos ornamentados, plástico e de aylon: Recipientes fabri- gera. gemias, saltos, solas • solados.
151a, pinos, porta-toalhas; porta-joiaa cados de material plástico,' reveatimaa
tirantes pare arreios e valias*
P•ptas, porta-papeis, sopeiras, saladeiras. tos confeccionados de substâncias liai
Classe 37
Saleiroa, vasilhames, vasos sanitários mais e vegetais: Argolas, açucareiro, Roupas brancas, para cama e mesa:
Clame 16 -- •
cakisoados para camas. colchas, coarmações para óculos, bules. bandejas
:ssPaca distinguir: Materiais paar castra-x- bases para tele tenes. baidea, bacia, bol- bacocas. esfreg5es fronhas. guardana*5m • decorações: Argamassas, argila sara . caixas. chapas. cabos pos, lassa bordaam logos de toalhas,
e- ~Mara batentes, balaustres. bica para 'tierrnmen tas e utensilioa: • cruzetas [sadia manhas par I clamas panas para
, de emanto. blocos para pavimenta caixas. parf,, acondicionamento de ali- cosidaa a panos de pratos amimas de
Øo. calhes, cimento. cal cré. chapas mento*. caisss de material plástico „sano rosto e banho, toalhas de inera. a toaIsolantes, caibras, caixilhos: colunas: baterias, (-nadares, coas, canecas, so. lhas para tantas, toalhas para chá e
slirssas paSa . coberturas, caixas dágua Iberas, conchas, cestas para pão, caca café. toalhas para banquetes, guarnicaiais de descarga para etixos. edifica- shas capas para álbuns e para livro: ções park, cama e mesa, toalhinhas
,. (cobre Pli0
Iões prainokladas, estugue, eisitilslio de cálices. ceators, castiçais para veias
amue 38
baga &afalam. *atacas, esquadrias, estru- caixas para guarda de objetos • creu
Aros para guardanapos de papel
Imas metálicas pare construções, liame- chos.' coadores para chã, descanso rara aglutinados: álbuns (em branco) álbuns
, de metal. ladrilhos, lambris. luvas pratos, copos e copinhos de plástosc nata retratos e autógrafos, balões (em
• lisnaão, legas. lageota& material iso para sorvetes. caixinhas de plástico sais para brinquedos) blocos -''para
~Ca feio e calor. manilras. Mas. para a:sorvetes colherinhas., pasinass. rarrespondência blocos para aditados
1
1
para revestimentos de Paredesaaaa- garfinhos de plástico para sorvete& toa blocos para anotaçaes, bobinas brochude plástico para sorvetes d,..scos ras ralo im pressas cadernos de mem• 'ilíaca para 'construçõe s. 'mosaicos, aro- minhas
embreagens de material olático caiba. ver, cap .
1 dutos de base • aafáltices produtos 'Saara lagenè de material
-.: obra amamenta, costeiras,
plástico Para sorve1 tomar aapermeabilizantea as erga:nas- tes estolas pare objeta, espumas de catas i. aintaeliais, cadernetas, aviernos, ramas
case.ca, afixas para p.'
' aasde cimento .e• mal, 'hidráulica, pedra
.
1
•

re

pelaria. cartões de visitas, cartões ca
maniata "anões indicas, coabita cal
togam cadernos de papel meliinetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchoe
de cartolina, crepes planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de pas
paio, envelopes, envólucros para charutos de, papel. encardenaçao de papel
ou papelão- etiquetas, falhas indicas
finas de celulose, guardanapos, livra
não 'kepressos, livros fiscaia, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de abaulai°.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressa°, papéis fantasia, menos
ou sem pauta, papel crepom papel de
para forrar paredes, papel almaço com
seda, papel impermeável, papel em bobina pare impressão, papel encerado,
papei higiênico, papel Impermeá
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papei para encadernar, papel para
•
t.e, papel para imprimir, pape) paralisa para embrulhos, papel celofane,
papel celubse. pape) de linho, papal
absorvente, papel para embrulhar sabeco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rola
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cardo
Classe 39
•
Para -distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculo', artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para ca.
fieiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas.
buchas para aunei°, batente de porta,
batente 'de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais,' bases para telefonea, borrachas para carrinros industriais, borracha - para amortecedores,
bainhas de borracha pare rédeas, ctnchim
de motor, câmaras de ar, chupetas. cordões maciços de borracha, cabos para
-ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas, de borracha'
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, ;descanso pare pratos,
encostos, embolas, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para carneiras. boa de borracha lima,
- formas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições • para veiculas
laacheias para escolares, lâminas de
,';acha para degraus,- listas de boi-alado, manoplas. maçanetas, proses°.
miam para para-lamas, protetores de
pprikchoques. . pedal do acelerador. pedalacle , partida, pesas . para- -businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestim entos de
borracha, rodas -de borracha para móveis. saaionas de vácuo : suportes de
motor. gr% pote: do pedal do breque, resambato e isolador, suportes, sent.
pneumáticos, suportes de e3ndsio sanfonas de partidas, salteis salas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
telegráficos e Pilei&
aplicação ao.
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Publleaçiei feita de acérdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçio começará a
• paio do GO diais para o deferimento do pedido. Dtulinte Mis biraia poderio apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Properledads Ixdustrfal aqueles que te julgarem pre^judiezdos com a concessio do r ‘ssistro requerido

calcos. travadores de Po rta, tigelas. sucos dd frutas sem álcool, vinhos versauth, vinhos espumantas, vinhas
tigelas, tampas de borracha para conta•
quinados e whisky
Otos, tiras de borracha para elaboraçao de substâncias quirtacas
• £1, aasalD
Agua mineral artificial, água tónica,
Ouse 40
guaraná, gasosa, e refrescos em geral
Moveis geral de metal, vidro, de
Classe 46
aCo, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários, Para distinguir: Amido, anil, azul da
armários para banheiro e para roupas Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
usadas, ahno eadas, acolchoados para algodão preparado para limpar metais,
móveis, bancos, balcaes, banqueta& detergentes. espremacetes, extrato de
bandejas. domiciliares. berços. biombos, sen, fécula para tecidos, fósforos de
cadeira& carrrinhos para chã • a café cêra e de ousdira. g goma para lavanconjuntos para dormitórios, conjuntos deria, limpadores de luvas, liquidos de
para sala de jantar e sala de vieitas. branquear tecidos, líquidos mata-gorda'
conjuntos para terraços, jardim e praia. paz, oleina, Meeis para limpeza de car'coni untas de armários e gabinetes para ros, pós ae braaguear roupa, salicato
• copa e cosinha, camas, cabides, cadeira: de sódio. soim ratialica sabdo em pó,
ésfregai. e Ragiratórias. cadeiras de balanço, caixa sabão ccitiarr .ablb
de rádios, colcheias, colchões de molas Paeãeeoe. sanara ele polir • verniz
para calçador
&mesma divisões, dlvans, discotecas,
Classe f8
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas. Para distinguir: Perfumes, essências exmesinhas. mesinhas para radio e televi tratos, água de colónia, água de toucasão. mesinha& para televisão: molduras dor, água de beleza, água de quina
para quadros, porta-retratos, poltronas. água le rosas, água de alfazzina, água
poltronas-cansas prateleiras., porta-cha- para barba, loções e tónicos para os
cabelo e para a pele, brilhantina, banOu& çoI ás, SoláS-C8111 EM, travesseiros
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
vitrines
de penteadas, petróleos, óleos para os
•
sse 11
cabelo creme tevanescente, cremes gorAlcachofras, 4frria, alho, espargos, durosos e pomadas para limpeza da
açúcar, alimentos para animais, amido, pele a "maquilage", lepilatórios. desoamindoas. ameixas, amendoim, araruta, dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
arroz. atum. aveia. avelãs. azeita. azei- e talco perfumado ou não, lapis para
tonas. banha, bacalhau, batatas., balas pestana e sobranceiras, prepados para
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha embelezar cilios e olhos, carmim para
safe em pó e era grão, camarão, canela, o rosto e para os lábios, sabão e creme
em nau e em pó. cacau, carnes, chio para barbear, sabão liquido perfumado
carameloa, chocolates, conteitos, cravo, ou não, sabonetes, lenrifacios em pó.
cereais. cominho, creme de leite, cremes pasta ou liquido, sais perfumados para
alimentícios. croquetes, compotas: can banhos, pentes, vaporizadores de perfugica. coalhada, castanha, cebola. condi- me; escóvas para dentes, cabelos, unhas
mentos para alimentos, colorantes. e cílios, saquinhos perfumadc. preparauaouriços, dende, doces, doces de fru dos em pó. pasta, líquidos e tijolos
tas esainalre, essenciai alimentares, em- praa o tratamento das unhas, dissolpadas, ervilhas, enxoval, extrato de to- ventes e vernizes, removedores da cutímate, farinhas alimenticias, lavas, fé- cula. glicerina aramada para os cabelos
culas. flocos, farelo, fermentos, feijão. e preparados para descoloir unhas,
figos, frios- frutas secas naturais e cris- cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
talizadas: glicose, goma de mascar. gorpara a pele
duras, grãnulos, grão de bico, gelatina.
Têrmo n.o 712.415, de 23-9-1965
goiabada, geléias, herva doce. herva
Conetrutora Riachuelo Ltda,
mate, hortaliças. lagostas. línguas. leite
condensado. leite em pó. legumes em
Guanabara
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas55.' alimentícia/1, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. macarrão, massa sfe tomate. mel e melado, mate, masmostarda. mortadela.- nós moscada, n oiND'OSTRIA BRASILEIRA
seu para mingaus, molhos, moluscos.
aes, óleos ecxnestasels. ostras. ovas,
•Casse 16 .
paes. paios. pralinès, pimenta. pós-ara Pua distinguir: Materiais paar coentro.
paslins, pickles, peixes. presuntas:lepa. ções e decorações: Argamassas argila,
tas. petit-pois, pastilhas. pizzas. putillans: areia, azulejos, batentes, balaust res. bIce
RUC1108, rações balanceadas paraiaausi.
Omito, blocos para pavimenta
mais, requeijões, sala- sagu, sardinhas, MI de
00, calhas, cimento, Cai. cré. chapas
sanduiehes. salsichas. Balames, saams enlatadas, sorvetes, suco de tomates e de isolantes. caibros, caixilhos; colunas.
tiaras; torradas, tapioca. tâmaras, talha. shapas para coberturts, caixas digita
rim, tremoços, tortas tortas pera ali- aaixas de descarga para etixos. edifica.;
cões premoidadss. estuque, emulsão de
lento de animais e aves, torrões,
base asfáltico, estacas, esquadrias. estru
• toucinho e vinagre curas ciciá:ices para construções, iame
Casse 42
'as, de metal Ladrilhos lambris
Para 11stingu i r Aquaraentes aparai fe Prrék* g n lama. lanectaa material 190
vos , an)2 h iTten Mania conhaque ' -et
, ant , contra (ao e :alta mandra$ mas
velas ternet. nenebra pia kume1
‘a Par a N'Ves - nrenttIN de paredes, ma
res, ni.ctar, punch, pimpernaint, assua ielfrp para cusistruseica, mosaicos, aro

RUCHUELO

nririo na 712.419, de 23-9-1965
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argaraaa Associação das Emprasas de investi
sas de cimento e cal, hidráulica, padre
mçntos, Crédito e IIInUanciallicill0
çulho. produts betuminosos, impermea
São Paulo .
bilizanter, liquidas ou sob outras toanm
oara revestimentos e outros como nas
oneentação, peças ornamentais de
meato ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquotas, portas, portões, p i sa% soleiraá
INDUSTRIA BRASILEIRA
para portas, tijolos, tubas de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 38 4
visita
Aros para guardanapos de papel
ig atinados, álbuns (em branco) álbuns
Tadrno n.° 712.416, de 23-9-1965
nara
retratos e autógrafos, balões (exImpério dos Calçados Ltda.
seta para brinquedos) blocos para
Guanabara'
correspondência blocos para cálculos
'lotam asara anotações, bobinas brochus
sas afio 'amasiara cadernos ds asemat e0 e para documentos carteiras.
:Masa de orspelara cadernetas caderrhipúSTRIA BRASILEIRA.
los. moas na :arta°. caixas oara pa-miaria a:ateses de vis:tas cartões coClasse 36
marciais. cai•rées 'adices conat,
Calçados para homens, senhoras e
c.a fernos de papel melimatrado
crianças
em brjaco para desenho, cadernos
sscolares, cartões em branco, caraichos
Termo n.° 712.417, de 23-9-1965
le cartolina. crapas planograficas, ca..
Indústria e Comércio, Malharia e
asnos de lembrança, carretéis de paConfecções Fryda Lula
rida°, envelopes. envólucros para dmGuanabara
altos de pa pel, encardenaçáo de papel
nu papelão. etiquetas, %lhas Intacts.
falhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamento'
de p apel transparente, pratos papa-.
INnSTRIA BRASILEIRA
nhos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão: papéis em branco
Classe 36
Para distinguir: -Artigos de vestuários para impressão, papéis fantasia, menos
e roupa§ 'citas ara geral: Agasalhos, para forrar parede" papel almaço com
aventais alpargatas, anàguas. • blusas, ou sem pauta papel crepon papel de
botas, botinas, blusões, boinas, baba- seda, papel impermeável, papel em bodouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- bina para impressão, papel encerado,
puças, casacao, coletes, capas, chales, papel higiênico, papel impermeável,
cachecols, calçados, chapéus: cintos, para copiar, papel para desenhos pacintas, combinações: corpinhos. calças pel para embrulho • Impermeabilizado
de senhoras e de crianças, calções, cal- papel para encadernar, papel para esças. camisas, camisolas, camisetas, crever, papel para imprimir, papel pacuecas, ceroulas. colarinhos, 'cueiros. rafina para embrulhos, papel celofane,
saias, casacos, canelas, dominós, achar. papel celulose, papel de linho. papel
pez, fantasias, fardas para militares, co. sbsorvante, papal para embrulhar tapapalao recipientes de papel, rolegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor- baco,
setas de papel, rateios de papel, rolos
ros, jogos de 'ingeria, jactas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias, de papel trans)arente sacos de papel
maiór, mantas, mandrio, mantilhas, pa. serpentinas, tubos, postais de cartão
e tuaetes de papel
letós, palas, patamar, pulover, pelerinas,
peugas„ pouches, polainas, pitaraas, PuTêrmo a.° 712.421, de 23-9-1965
nhos, perneiras, qulmonos, regalos, F.M.A. — Representação. Comércio
robe de ciuunbre., roupão, sobretudos,
e Indústria Ltda.
suspensório" saidas de banho, sandálias
São Paulo
sueteres, shorts, sungas. sroass ou slacks
touca. turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
FRA.- REPRESEN1AÇÀ0,1
Termo n.9 712.418, de 23-9-1965-COMERCIO
E INDÕSTRIA LTDA.
Associação das Empdésas de Investimentos, Crédito e Financiamento
São Paulo
.
Gesse 38
Aros para guardanapos de papel
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS
glutinados, álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos, balões (ez.
DE INVESTIMENTOS,
sete para brinquedos) blocos para
CRÉDITO E FINANCIAMENTO
sca res pandancia blocos para cálc-uloa
bascos
para. anotações sbobinas brochas
r•.3
•
ras alo isnpressas, cadernos de- Mele'
Nome Civi
ver, capar para #ocumentos, carteira,
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MARCAS CD EPOS1TADAS
Publicação feita de acórdo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar& a
correr o prazo de CO dias para o deterimento do pedido. Durante érae prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
itaolosal da Propriedade Industrial aqueles que o julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
caixas de papeláo. cadernetas. cadernos "amas de :a.rtão, ...aixas para riapelaria. car, ks de visitas, cartões co
mercam. cd ritaes indicas. contei Cla• era branco para desenho, cadernos
tolina. cadernos de papel melimetrado
.escolares. cartões em tranco. cartuchos
.w de cartolina. crapas planográticas. cadernos de lembrança. carretéis de napelâci, envelopes. envólucros para charutos de pa pel. encardenaçâo de papel
ou papelão- etiquetas. fõlhas índices
Whas. de celulose. guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamento.,
de paliei transparente. pratos papa
nhos, papeis de estanho e de aluem=
papéis em impressão papéis em brancc.
para impressão. papais fantasia, menos
para' torrar paredes. pape almaço cou,
ou sem pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável, papel em bo
bina para impressão. papel encerado.
papel higiénico papel impermeável
para copiar papel para desenhos pa
pel para embrulho impermeabilizado
papei Para encadernar, papel para es
crever. paaei para imprimir papel pa
rútila para erubru.hat, papel celofane.
11111t. papel celulose. papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar 3bac°. papelão recipientes çle papeL rcs
betas . de papel.. rótulos de papel, rolos
de tape) transparente sacos de papei
serp -atinas, tubos postais de cartãe
. e tubetes de papel

Tèrmo n.g 712.423, de 23-9-1965
Plásticos do Brasil S.A.
São Paulo

,MARILIA
Classe 33
Passagens e turismo
Têrmos ns. 712.427 e 712.428, de
23-9-1965
Abatedouro Suinofric Ltda.
São Paulo

RRASILEIRA

Classe 31
Lonas de freios para veiculos
Têrmo n.c 712.424, de 21-9-1965
Plásticos do Brasil S.A.
São Paulo

Termo n.° 712.420, de 23-9-1965

p.m .A. ..._ Representação, Comercio
e Indústria Ltda.
São Paulo

F.M.A.

INDUSTRIA 'BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 31
Lonas de freios para veicuros
NOme Comercial
Termo n.5 712.422, de 23 -9- 1965
Plásticos do Brasil S.A..
São Paulo

Termo n. 712.425. de .23-9-1965
Plásticos do Brasil S.A:
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA.

k

INDUSTRIA "RRASILRIRA

Classe 31
•- Lonas de freios para veludos

Têrmo ai 712.429, de 23-9-1965
Manila Turismo Ltda.,
São Paulo

Classe 31
Lonas de freios para veículos

Ciasse 38
Aros para guardanapos de pape
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
aare retratos e autógrafos. balões (es
-era para brinquedos) blocos Daré
'orreisaondêncta blocos para cálculos
aloca: para anotações bobinas brocha
"as não taioressas cadernos de escre
ver cap. s or.ra documentos ,:artelras
:altar de p ine , ão cadernetas cader
nos -aias, 1. eartáo .aixas ceara os
-gelaria carr& s . de vi goras cartões co
inerc.ais 'ar"-'s . nd.res conteb cate
felina cadernos de p apel mel.met,ad,
em branco oara d'e q --ho cadernos
escolares. carrões .sen branca cartucho.
de cartolina eraPas planográficas ca
lemos de lembrança carretéis de pé
',PIM, envelopes envhlu aros para cha
altos de papel encardenaçãe de Pape
tu pa pelão • etiquetas - falha, índices
tólhaa de celulose guardanapo& livros
lá° impressos livros fi scais livros de
mata -borrão ornamentir
le pa pel trans parente pratos papel!
lhos. Pa péis de estanhe e' de alurninio
2ard'iS sem Impressão papéis em brancc
ara ininressão papéis fantasia menor
para torrar paredes, papei almaço coir
lu sem pauta papel crepon papei ir
seda, papel impermeável, papel em bo
5inn para Im pressão papel encerado.
"ave) higiênico papel impermeável
aara .copiar im pei para desenhos pa
lel para • embrulho imnermeabilizadc
aa'pel para encadernar papei para :a
-rever. pa pel para Im primir papel oa
-atina para embrulhos papel celofane
•ta pei celulose papei de linho Pape
tbsorvente papel para embrulha: -a
asco. papelão recipientes ie pa pel co
te tas k. papei ,,Stilleis de
panei ,olo
le p
a pel transparente sacos de papel
sarpentinaa tubos p ostais de cartk
e
4. aaoel
Classe 41
Aves abatidas, banha, chourico tre.,ies
conservadas, charque, extrato de carne

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

f

gorduras; lvngcas; linguiças; lohbos;
mortadelas; presuntos; salames; salsichas; toucinro e paios
Termo a.9 712.426, le 23-9-1961
Selva — Indústria Gráfica Ltda.
São Paul,

SEIVA
INDÚSTRIA BRASILEIRA"
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) álbum
para retratos e autógrafos, balões (ex.:elt para brinquedos) blocos para
cola& oundência blocos para cálculos
bloc)s p ara anokabes bobinas brochuras uâo impressas, cadernos de escrever -rap a. mira documentos carteiras,
caixas de oapelâc cadernetas :aderno& caixa: dr -anão. caixas oara pacielar'a çar tõt. 's de visitas. cartões coca:t5Pr dadice: contett carmer:int
tolina. cadernos de papel melirnetrado
e eia branco para desenho, cadernos
escolares cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planwrAticas. cadernos de lembrança, carris de papelão, envelopes. envólucros para charutos de pa pel. éncardenação de papel
ou papelão. etiquetas. toalhas Indicas
tó'has de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
..ontabilidade. mata-borrão ornamentos
de oapel trans parente. pratos papelinhos. papéis de estanho e de altuninio,
papéis sem impressão papéis em branco
o.,ra, impressão. papéis fantasia menos
para torrar paredes, papei almaço cota
ou sem pauta papel crepon papel de
seda, papel impermeável. papel em Domina para impressão, papel encerado.
pape) higiênico papel impermeável,
para copiar papei para desenhos papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. pape, para escrever. panei para imprimir papel t arai:tu. para embrvlhos papel celofane,
-rapei celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhai trinam papeião recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de ' papel, rolos
de papel .:ransparente sacos de papel
serpentinas tubos postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n.° 712.430, de 23-9-1965
Panificadora Santo Inácio Ltda,

São Paulo

SANTO INACIO
INDUSTRIA . BRASILEIRA

Classe 41
Açúcar: balas: bombons; biscoitos: , bolachas: bolos: chocolates; confeitos; ;teme de leite; chá: café: conservas
fidas: doces; frutas sêcas: em cal.las:
cristalizadas e compotas; ie:te; leite
condensado; leite em nó; manteiga;
pão e Sriolc
••••••••

