ESTADOS UNIDO
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CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N. 248

PORTARIA N9 142, DE 18 DE
OUTUBRO DE 1965
-

O Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio tendo eia vista o que
Consta do processo número Datri16.782-65, resolve .e acordo com o
disposto no 'artigo V do Decietu-lei
n9 8.933, de 26 de janeiro de 1946,
conceder autorizaçao ao advogado Jose Paulo Moutinho, com escritório
na cidade de Sao Pauto Estado de
São Paulo, para desempenhar a tuação de Agente de Propriedade Industrial. - Daniel Faraco.

Expediente do Diretor Geral
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideraçao cie tiespacno previsto
pelo artigo 14 ua Lei 4.048, de 29 de
dezembro de laca, e mais uez dias
para eventuais juntadas de reconsideração, e do ine.ano nao tendo valido nenhum interessa" seta logo expedido o certificado abaixo:
Restauraoo as Titulo de
Estabeiecnicnto

QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAMEN10-1RIUNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio 24 de dezembro de 1965

SEÇÂO 111

cher S. A. (Comércio industrio. e
Agricuicura) Iteconsideraçao:
Kugeiriscner Georg Schafer ar. Co. rewicaao.
iernao n9 377.193 -- marca: caisteimas - requerente: Nauial S. A.
./mportação e Comercio - retdicuutiA
'Iam°
. usa - mar cai Laer enata - requerente: Alice - Queiroz
- heconsuieraçao - A. ai. G. - Cia.
Sul Americana de Eletricidade - retificado.
Termo n9 403.641 - marca: Maconna - requerente: Hélio Nonato Vieira gt Irma° Ltda. - alaconha - é
megistraver para aguardente de cana,
porque a palavra designa uma erva
proloida é qual o escritor Gasta()
cunha, denominou de cocaina do caacc.J. - marca rejeitada, reau4aua a
bem da moral e dos •Jons costumes
(artigo 95 no 3 do Código - Mantenho o correto despacho - retificado
por ter saído com incorreções.
Divisão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio 24 de dezembro de 1965

N 9 154.457 - Vaessen Schoemakel
Kolding N.V.
N 9 11)0.947 - Tecnopoll Comercic
e Industrio, Brasileira de .Poumente
Limitaaa.
N9 161).978 - Tecnopoll Cometcit
e .inciástria Brasileira de elimentx.
Ltda. •
N9 160.979 - Levon Mahseretijian.
N9 160.980 - recnopoll Comertak.
e indústria Brasileira de Polimentk
Ltda.
Ns. 161.828 - 161.829 - 161.830 Oymitri: Rnrow.
N)
- António Ony
dos Santos Nogueira.
ie2.020 Saphir.
N o 162.167 - Ernst Knorr,
N9 162.179 - .rextrle & Cheinoca
Research Company (Vaduz) Limrted.
N o 132.181 - Ramos Luiz Teofanc..
de Oliveira Santos.
No 162.182 - Francisco , Cifre Algarra.
NY 162.185 - Mecanica Napo-Bas,
Ltda.
N9 162.186 - Alberto Farah.
Reconsideração de Despacho

Teimo n9 133.251 - privilégio d;
invençao:
Mecanismo de impressão Exigências
5a5.147
Feira
da
SeUrra° n9
requerente - internationei Busmes.
mana - classes 41, 42, 43 e 46 de:
Máquinas Cerâmicas Morando S. A. Mach,nes Corporation - eteconside.
A Sensaçáo 'atlas S. A. - Conceuo
na oposjçáo feita ao tõrrno 12d.541 ro o despacho proposto para que se
restauração.
a
- pii,gio de invenção - Cumpra iam publicados as novas reivindicações apresentadas:
a exigência.
Diversos e
Têrmos com. Exigências a Cumprir
Termo n° 317.940 - requerente - N9 108.351 - United States Steel
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Badische Anilin & Soda Fabrik Alti- Corporation.
DE PATENTES
sngsellschaf* - marca - ArquiveN9 109.815 - E. I. Ou Pont de
se por falta de cumprimento da exi- Nemours And Company.
Re p ubl i cado por ter saldo com
gência.
N9 125.150 - Farbenfabrieken incorreções..
Bayer Aktiengsellschaft.
Reconsielera4do de Despachos
Privilégio de invenção indeN9 127.351 - Montecatini, Societe,
ferido:
Generage Per L'Industria mineraria
O Senhor Diretor Geral acolheu o
N.° 1,19.050 - Dispositivo para
pedido de reconsideraçao apresenta- e Chimica.
abertura 'e fechamento de formas
do no processo abaixo mencionado, a N9 129.137 - Kaiser Aluminum
fim de reformar a decisao anterior. Chemical Corporation.
aplicadas na recauchutagem de
• Termo n9 394.251 - marca - Den- N9 131.251 - Monessota Mining pneus - Requerente - João Ntagver - requerente: Denver do Brasil And Manufacturing Company.
gion - Indeferido.
Indústria e Comércio Ltda. - ReN9 132.192 - 'rhe Firestone Tire &
consideração: The Denver -Chemical Rubber Company.
Garantia de prioridade:
Manufacturing Company.
N9 133.688 - Montecatini, Societa
O Senhor Diretor Geral negou aco- Generale
N." 160.0OG - Trota espula•
lhimento aos pedidos de .econsidera- e Chimica.Per L'Industria Mineraria
conjugado
Requerente -a. Dia
ção apresentados nos processos abaiN9 133.900 - Societè D'Electro rio Lima Tavares- - Arquive-se
xo. a . fim de manter as decisões an- Chimie
D'Electro
Metallurgie
et
Des
teriores.
a rt . 9." do c ód i go.
Termo no 370.924 - marca - Su- Acleries Electriques, D'Ugine.
pertender - requerente: Cia. Swift
N9 133.902, - Imperial Chenrical
do Brasil - Reconsideração: Frigo- industries Limited.
rifico Wilson do Brasil S. A. (dois
N9 134.039 - Dunlop Rubber ComMetal
S. A. Indústria e
pedidos de reconsideração).
pany Lunited.
No pedido de reTermo n° 128.084 - insignia CoN9 134.226 - (Jnion Carbide Cor- Comércio
consideraçau . do despacho de demercial: Flscher - requerente: Pis- poration.

ferimento do Urino 95 335 •ea
Privilégio de in ven ção - Cima"
pra a exigência.
Têrmos com exigências a cum,
prir:
N.° 84.858 - Web Sdino
Und Zsvirnereimaschinenbau Karl
Marx Stardt.
N.° 129.872 - The Udylite Besearch Corporation:
N.° 129.924 - Albino Carlos de
Silva Gusmão.
N.° 130.139 - The Bendix Corportion.
N.° 131.895 - Graffin Whell
Company.
N.° 134.937 - Mecânica e Estamparia Aferi' Ltda.
N.° 154.938 - Sei Itex Corporation.
N.° 159.544 - Aries Comércio
e Indústria S. A.
N.° 159.545 - Bozzano S. A.,
Comercial, Industrial e Importadora.
Arquivamento de processos:
Ficam os termos libais° mendanados arquivados:
N.° 98.759 - Felix Edouord do
Viries.
N." 107.725 - Karl 13udiner
Hollermann.
N° 113.423 - Prandi & Fiaikoski 'Ltda.
N" 115.812 - losip Hargesjeimer.
N.° 116.080 - Vass Ernst.
N." 116.937 - Antônio Monéa.
N.° 119.583 - Hidoichi Shashiki.
N.° 119.691 - Joalex Industrial
de Máquinas IA da.
N.° 122.168 - Alffrmso Baccaro
N.° 136 013 - Stefan Poznic.
N.° 136.529 - Si r traco SolianI.
- Arquive-se os procesos.
Garantia de prioridade:
N.° 159. 964 - Aparelho de sue."
ção espontAnea de água, oara
p roduzir fôrça e outros fins -..
Iternierente - Minuto Francisco
cal - Arwiive-se, de acôrdo com
r, art. 9." do código - ltetificado por ter saído com incrv.rnçóes
21 de dezembro de 1i'65.
•

Beconsicieração de despacho:

O Sr. Direito da 1.) de Patentes,
peollieu o pedido de reconsideração ()prescrita& no p rocesso abai-,
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"k-F.)EDIEN..TE

- As Repartições ,Pidblicas
deverão remeter o .eipediente
destinado á publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriam ente, até as
~Toa *tom
15 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- á reclamações pertinen- • 3 9).
•'
.
~tem da eaçie OU •adAçIe
tes à matéria retribuída,' nos arãe•wit coe suovoço oc.pvemeAdad•
ALVES
Ft. ORIANO d-UIMARÀES
MURILO
FERREIRA
.casos de erros ou omissões,
•
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL'
escrito, ó Seção de Redação
•ay2o
das 13 ás 16 horas, no máxi.
~•a •• 01~1011111~1$0 Os ampectheals dam ••••••n••••••11
mo até 72 horas após a salda
êtdu•ulfra •• ederdêt••••
ilweledal dê Propnl
dos órgãos oficiais.
dê . linddmicle • Com 41.ed•
&impresso dila OfIctnie do Departamento de IMPrede• ~Iene*
- Os originais deverão se
dactilografados e autentic
.dos, ressalvadas, por quem dei
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
s
- Excetuadas as para EP
FuNcloNlatoa
exterior, que serão sempre REPARTIÇõES li PARTICULARES 1
Capital
Capitai
•
Interior:
a Interior!
.anuais, as assinaturas poderse-ão • tomar, em qualquer Semestre .
• Cr$ 6 000 Semestro . e a Cri 4.500
época, por seis meses ou um i Ano „• . . . . Cr 12.000 Ano
Cri 9.000
!.ano.
Exterior:
Exterior:
I
- As assinaturas vencidas Ano . • . . ... Cr; 13.000' Ano
Cr$ 10.000
, poderão ser suspensas seta'
'aviso prévio.
vão impressos ti número do dos Jornais, devem os as.
"1 Para facilitar aos assinan- talão de registro, o Ws e o sinantes providenciar' a res.
'les a verificação do prazo de ano em que findará.. pecava renovação com ante..,validatee de suas assinaturas, A fim de evitaisolução de cedência minima d. trinta
parte :sunerinr do enderéço continuidade no recebimento (30) dia..
•

115.1.n

wollet

xo mencionado, a fim de reforMar a decisão anterior.
N. 95.164 - Privilégio de inenção -. Processo descontinuo
para elaboração de metais bi-metáticos ou tri-metálicos sinterizados com ou sem pressão - Requerentes - Camilo Scheidl e
Gualterio Antônio Biberschick
Reconsideração - letal .Leve
S. A. Indústria e Comércio.
O Sr. Diretor da D. de Patente,
newiu acolhírn oh) ao pedido de
reconsideração am'ese»tado a fim
de manter a decisão anterior.
N.' 81.110 - Aperfeiçoamentos
na montagem de tampos de papelão ou material semelhante em
tubos do Mesta° material para
produção de recipientes - Requerente - Peter Muranyi Indús-•
tria e Comércio S. A.
EXPEDIENTE DA SECÃO
DE INTERFERÊNCIA
De 23 de dezembro de 1965

•

Notificação:
t •
m. Um a vez decorrido o prazo de
recurso .previsto pelo art. 14 da
Lei n.• 4.048 de. 29-12-61 e mais
11-: • dias para evenkuais juntadas
de recursos e se (14 mesmo n1to
se tiver valido nenhum interessado serão logo expedidos os certificados abaixo.
Marcas deferidas:
N. 368.015 - Regional - Classe 36 - Lojas á Regional S. A.
N." 383.393 - Gramix - CiasWickes Corporag9a.év
'se 11

• •\
N." 397.527 - ()baldoai 'Voice
Industrias Villa- Classe 21
res S. A.
N." 421.010 Mosquito Classe 21 -• Sotero de Arruda
Campos Filho..
N. 433.251 - Cara Cheia Classe 1 - Johans Frisch.
N." 443.806 - •Soilan - Classe 48 - Perfumaria Soila Ltda.
N." 452.836 - Felgueiras Classe 41 - Bar e Café Felguei-•
ras Ltda.
N.° 454.303 - Multiprint Classe 11 - Indústrias e Comércio Multiprint Ltda.
N. 457.002 - Dimensional Classe 8 - Indústria , de Reidgc raeiio Consid S. A.
N." 457.083 - Cermava - Classe 21 - Companhia Atocarrocerias 1:editava - Com exclusão de
engrenagens de •diferencial e silenciosos.
N.° 457.591 - Porcelanized Classe 11 - Indústria e Comércio J.
Cartolano
Cia. ',ida.
- Com exclusão de válvulas sanitárias para descargas automáticas.
N.' 458.726 - Torpi Classe
n." 7 - Torpi - Fabricação de
máquinas' Automáticas Ltda. Com exclusão de ancinho.
N.° 461.113 - Xingo J. Classe
n.° 4l - Torrefação e Moagem de
Café Xingú Ltda.
. - N.° 461.178
Baby Dent Classe 3
Dentinox Gesellschaft
Für Pharmazeutiscisc Pr;parate
Schuppan.Lenk
adN
N.° 462.483„•,-- Intapqktra
d ã st ria da. Madeil6
ras, Comercirá e..Pecuária i-A. A.

Çle

N.° 462.799 - Diário Feminino
- Classe 32 - Boa . Imprensa
S. A. - O Diário.
N. 463.180 - Roberto - Classe 41 - Bar e Restaurante Roberto Ltda.
.
'N." 403.851 - Pabresi/k- Classe 23 - Testi! Paula Abreu
S. A.
N." 461.371 - Café GC - Classe 4,1 - Galtlino Gonzaga Rezende.
N." 405.336 - Divino Sol Chis' e 11 - Marigo e Mango Limitada.
N.° 465.520 - Linoselerina Classe 3 - Uni Chemie S..A.
N. 465.826 - IMI1 - Classe 10
- 1MB - Instituto Médico Brasileiro Ltda.
•N.° 466.141 - Biruta - Emprêsa Gráfica o Cruzeiro S. AN." 467.889 - Cosinor com figura de operário empunhando uni
malho - Classe 11 - Companhia
Siderúrgica do Nordeste - Com
exclusão de ferro redondo.
.N." 467.890 - Cosinor com figura de operário empenhando um
malho - Classe 5 - Compartia
Siderúrgica do Nordeste.
N. 468.156 - Vicaly - •Classe
a." 14 - Vicente Alyta.
N." 468.166 - Teasicor - Classe 3 - Produtos Quimicos Ciba
8. A.
• N. 468.205 - Isocork- - Classe 16 - M. M. Comercial S. II.
N." 468.228 - J. Judith Classe 22 - Textil Judith S. A.
N.° - 468.231 - J. Judith Classe 34 - Textil Judith, S. A.
N. 468 232 Judith Classe 37 - TeXtil Judith S. A.

Dezembro de 1965
- As Repartições Páistieshe
eirzgir-se-do ás ass1natur0
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ore
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar o,
remessa de valores acompa.
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sai.
citamos usem os interessadod
preferencialmente cheque oet
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro de Deparidk
mento do Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só 86
fornecerão aos assinantes que
s solicitarem no ato da a..
imatura.
- O funcionário pábliod
federai, para fazer jus ao deiconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da ai.
sinalara.
- O custo de cada exercis
piar atrasado dos órgãos °ft
ciais será. na 'venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mete.
mo ano, • de Cr$ 10 por ano
decorrido.
N.° 468.325 - Auditorio Classe 8 - Carmem Barros.
Faenza - Classe
N. 468.536
n." 36 - .1:- A. Garcia & Cia.
N. 468.409 - Shangai - Cias' .Chocolates Dizioli S. A.
41
' 5.N.b 468. 113 Távora Redonda
- Classe 41 - Chocolates Dizioll
S. A.
N. 468.415 - Shangrilã Classe 41 - Chocolates Dizion
S. A.
N.° 468.493 - Daponite Classe 28 - Food Marhinery And
Chemical Córporation - Com exclusão de outros artigos da classe
N.° .468.579 - A Cintilante Classe 8 - A Cintilante Comércio
de Aparelhos Uoméslicos Ltda.
N.° 468.582 -!.•Satélio - Classe
n." 1 - Saturnia S. A. - Actunu!adores. Elétricos.

N. 468.603
Casa Taroba 'Classe 8 - Stier S:
N." 468 601 - Casa Tarobá Classe 9
Stier& Stier.
N.° 468.757 - Ping Pong Classe 36 - 'Confecções Ping
Pong indústria ,e 'Comércio Ltda.
N.° 468.773 - Laporte - Classe. 1 - ',aporte Cheinicals
N." 468.796 - Re:hindi
Classe'21
Jacques Midler..
N.' 468 803 - Café Irma Classe 41 - irát
fe, Magalhães Limitada.
N." 468 811
Vetox
Classe
n. 2 - Shell Brazil Limited.
N." 408 813 Conchita - Classe 28 - Luiz Olymrio da Costa
e Elydio Padovani. •
• N. 468 824 - Gradou - Classe 10Craziptt indústria e Co- •
mérciO de Pisos plásticos
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N. 468.825 - Irmãos Kartalian
Classe 41 - Cerealista Irmãos
Xartalian. •
N: 468.844 - Guaianazes
Classe 42 - Duilio Baglini.
. N.' 468.877 - Climaterapia
Çlasse 10 - Instituto Climatera• pIa Ltda.
N.° 468.951 - Autogel - Una*, 8 - Humberto Tricca.
N.° 468.594 - Directimport Classe 6 - Directimport Gráficas S. A. Máquinas e Materiais.
N.° 468.980 - Neobacizinvo
Classe 3 - Laboratórios Frumlost S. A.
N. 468.983
VB - Classe 17
- Villas Bõas Eestabelecimentos
Gráficos S. A.
N.° 468.984 - VII - Classe 38
- Villas 1.3õas Eestabelecimentos
Gráficos S. A.
N. 468.985 - Espiral VB Çlasse 38 - Villas /Mias Estabelecimentos Gráficos S. A.
N. 468.952 - Autogel - Classe 21 - Humberto Tricca - Com
exclusão de buzzinas e silenciosos
N. 469.004 - Angiopatias Revista Brasileira de Angiologia
Algy de Medeiros.
- Classe 32
N.° 469.125 - Blindex - ClasOe 7 - Santa Lucia Cristais I.tda.
Sinal de propaganda deferida:
• .N.° 468.247 - Cotermat 5. A.
Classe 45 - Art. 121.
Frase de propaganda deferida:
N.° 468.934 - Toque com Bacehereti para não ser tocado fora
da orquestra - Classe 9 • - -AttiMo Bacchereti - Art. 121.,,.
N.° 453.361 '- O lielnadO . dos
Super Mercados Onde o Fécgues
é Majestade - Classes 41 a 43, 46
e 48 - Petróleos Derivados e Automóveis S. A. - Petrolauto.
Insignia de comé r cio deferida:
N. 467.892 Cosinor - Classes 5 e 11 - Companhia Siderúrmica do Nordeste - Art. 114.
Nome comercial deferido:
N.° 3'63.664 - Livraria ifrianLtda. - Livraria Triangulo
Ltda. - Art. 109 a.* 3.
N. 425.609 - Itapira Comércio
e Administração - !tapir:a Comércio e Adminitsração Ltda. Art. 109 n.° 3.
N. 465 -184 -'Sociedade Brasileira de Heraldico e Medathistica
- Soc. Brasileira de • Beraldica e
Medalhistica - 'Art.. 109 n.° 4.
Pilo

Titulo de estabelecimento deferido: ,
•

N.° 446.016 - Aster - Classe
a.° 33 - Aster Corretores de Seguros Ltda. - Art. 117 n." 1.
N.° • 455 895 - Empei - Emprêsa de Pavimentação e Engenharia Ltda. --mClasse 33 - Empe!
Emprêsa do 'iOvinientaeao
e Engenharia Ligda. - Art. 117
21. • I.
N." 464 316 - Agência Belacap de Automóveis - Classes 21
e 33 - Belacap' S. A. Indústria

e Comércio de Veículos - Artigo 117 a.° 4.
N.° 465.664 - Arte Flora Primor - Classes 33. 45 e 50 - Lisboa Cabral & Cia. Ltda. - Artigo 117 n.° 1.
N.° 468.341 - Organizações
Anibal Serei° de Automóveis Classes 6, 8, 21, 31, 33 e 39 'Organizações Anibal Serei° de Automóveis Ltda. - Art. 117 n.° 1.
N.° 468.753 - Bolivar - Classes 33, 41, 43 e 43 Companhia
Hoteleira do Brasil - Art. 117
n.° 1.
N.° 468.997 - Fábrica de Massaas e Biscoitos Marilú - Classe
n.° 41 - Manda, Lopez & Cia.
Ltda.
N.° 468 998 - Edificio Esparta
-. Classe 33 - Condomínio do
Edifício Esparta -- Art. 117 n." 4.

EXPEDIF.NTE DAS sEvsEs`

Nome comercial indeferido:

Oe 23 de dezembro de 1965,
N.° 427.167 - Isoterma - Comércio, Indústria e RepresentaRepublicados por ter saído com
ções Ltda. - Isoterma Comércio, Indústria se Representações incorreções.
Ltda. •
.Notificação:
Titulo de estabelecimento. inUni a vez decorrido o prazo de
deferido:
recurso previsto pelo art. 14 da
N.° 428.817 - IBASA - Indús- Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
tria Brasileira de Alimentos - 10 dias para eventuais juntadas
Classes 41 a 43 - 1BASA - In- de .recursos e do mesmo não se
dústria Brasileira de Alimentos 'mulo valido nenham interessado
sero togo expedidos os certificaS. A.
N.° 446.022 - Aster - Classe dos abaixo. •
n." 33 - Aster - Construtora e
Marcas deferidas:
Imobiliária S. A.
N." 454.796 - Ciniap -Classe
N.° 387.491 -"Pluma - Classe
n.° 38 - Comp. Moacyr Pereira n.° 45 - Requerente - Tecidos
de Souza de Papéis.
Pluma S. A.
N.° 342.700 - Vararia - Classe
Exigências
Marcas indeferidas:
n." 25 - Requerente - PubliciTêrmos com exigências a cum- dade Verarte Ltda.
N. 331 383 - Sally . - Classe
n.° 36 - Confecções Sally Ltda. prir: •
• N.° 441.349 - Guia Trabalhista
N.° 424.405 - Casa Amizade
- Classe 32 - Requerente - RoN.°
453.855
Farmácia
Anos- Classes 41 e 33 - Seminário
berto Saltes Cunha.
toloS
.
Pedro
Ltda.
de Educadoras
N.° 453.524 - O Jornal da MaN.° 457.770 - Caravelle N.° 430 268 - Imperquartz nhã - Classe 32 -' Requerente
Classe 1 - Quartzolit S. A. _- Passagens e Turismo Ltda.
N.° 468.663 - Fios e Cabos - Oswahlo Mortatt.k.
Materiais de Construção.
N.° 436.976 - afitaria e Con- Plásticos do Brasil S. A.
N.° 464.953 - Marca - ExcelN.° 469- 085 - Seleção Indus- sior - Classe 12 - Requerente
fecções Grita Ltda. - Classes 33
e 36 - Malharia e Cofecçõ:s Grita trial de Artefatos de Madeira
Koh 1 Noor, Spojené Kovopru•
Brasselva S. A.
•,
Ltda.
myslové Zavody Národni Podnik:
N.' 441.120 - Ebrape - ClasKoh 1- Noor, Fábricas Unidas de
Diversos
s'. 16 - Ebrape - Promotora de
Artículos de Meta!, -' Empresa
Vendas Ltda.
Nacional - Com exclusão de atuUi-mos
aguardando
anterioriN.° 447.155 - IB - (:lasse '6'
lhas e hastes para sombrinhas.
- Importadora flrasiliense S. A. dades:.
Comércio e Indústria.
Restauração de processo:
N.' 439.549 - Sociedade Disa•
N.° 456.341 - Norwagen Norwagem S. A. - Distribuidora de tribuidora de Produtos AlimentiN.° 392.439 - Marca - Antacios Ltda.
Automóveis.
bac - Classe 3 - Requerente N.° 457.755 - Ilha Grande N.° 455.183 ' - Construtora Ar- Laboratórios Farmacêuticos EspeClasse 42 - Francisco Gugliano. quitecnica Ltda.
tus S. A. - Concedo a restpu.
N.° 458.122 Proquiba - , N.° 458 096 - Companhia Bra- ração.
Classe 46 - Proquisa - Comér- sileira de Linhas para Coser.
cio e Indústria de Produtos QuíNome comercial deferido:
N.° 458 117 - Proquisa - Comicos S. A.
•N." 460.124, - Ajax - Classe mércio e Indústria de Podutos
N.° 454.490 - Vitória Engenhan° 1 - Indústria e Comércio Quimicos S.. A.
ria S. A. de Vitória Engenharia
Santo ' Amaro S.A
N.° 461.808 - Calos Cesar Ri- Lida - Art. 109 n.° 2 do código.
N.° 460.426 - preso -.- Impor- golino.
tação e Exportarão Ltda. - ClasMarcas indeferidas:
N.° 402,385 - Lanches, Bar Viii
ses 6, 7, 8, 11, 21 e 33 - Dreso lar Ltda.
- Importação e Exportação LiN.° 449 047 - Figura de PásN.° 463 828 - 11. F. Borges.
mitada.
N.' 463.859 - José de Lima saro - Classe 23 - Re q uerente Cia. Deodoro Industrial
• N.° 462.173 - VIC,'- Classe 33 Freitas.
N.^ 461.613 - Café Guaçú ("N." 463.879 - Loercio de Souza
- Vie Ind. Gráfica Ltda.
Classe 41 -.Requerente - Ade•
N.° 462 566 - V 8
Classe 41 Ribeiro.
laide da Rocha de Souza.
- Instituto Paulista Denutrição
N.' =:64 291 - Empresa de BeNutre - Ltda.
N.' 403.278 - Santo Amarabidas Mau Ltda.
N.° 462.628 - Timoneiro Classe 47 - RN-inerente N.' 464.560 - Hamac A. G.
Classe 32 - Emp. Timoneiro LiSchossland Ltda.
• N.° 464 660 - Altah Dias Peno.
mitada •
P
rogresso
CoN.
464
988
N.° 462 810' - Big 1.ar - ClasExigências
se 21 - Big Lar Utilidades S. A. mercial e Transportadora Ltda.
N." 965.178 - J. Aguiar.
N.° 463.295 - Labor - Classe
Térinos com exigências a cumn.° 50 - Viação Labor Ltda.
Cotelma S. A. prir:
N.° 465.440
N." 465.587 - Açougue da Luz Eng. e Comércio.'
Ltda.
Menezes, Hoerlle & Cia. Lida:
N.° 465 523 - Companhia de
'Comércio e Indústria Freitas - Nairansferência do tèrmo
Insignia inedeferida:
mero 432.956 - Empressão de
Soares.
p ropaganda.
1
N.°
465.659
Exacta
Ltda.
N.° 428:818 - IBASA ClasN.* 377.462 - Indústria de Tinses 41, 42 e 43 - MASA - In- Técnica e Vendas.
N."• 465 062 - Exacta Lira. tas Loilçalin S. 4.
dústria Brasileira de Alimentos
écnie: e Vendas.
S. • A.
N. 447.706 - Ágil Addirdstradora
N.* 465.876 - Blachman & Cia. Geral
de Imóveis Ltda.
• Frase de propaganda indefe- Ltda.
N.
483.189
- Multi Representaçaes
rida:
N." (465.964 auft José Martins Licia.
•

, N." 961.296 - A Grande Per- Companhia Ni-. N. 707.053 - Vva. H. Hriderbeisa
. N.° r 466 117
Al brecht 8 Ga. Ltda.
- Classes cionat"Yle
,' sonalidade do A
1
Segura' Ipiranga.
I as. 32, 50 e 33 - Flavio Macia- ' 5A5:4 4(59 067 -- r af:olobras COleni- N. 710.846 - Maria de Lourdes Si!.
zado?asilrasileira SW 'A:J>ts) sPari
' do Castellar.'
•
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Diversos

Sociedade Anônima Indústrias ReuLuitpoid Werk Chemisch Pharma•
nidas F. Matarazzo (oposição ao tér- zeutische Fabrik Muenchen (oposição ao térnio 689.765 - marca Ho; Termos aguardando anterioridades:
Silemoto S.A. Equipamentos para mo 689.897).
Comércio e Manufatura de Tecidos magel).
•
automóveis (oposição , ao termo 689.768
J. Silva Sociedade Anônima (oposiN. 402.848 - Rodrigues 6 Teixeira. marca S M).
Ind. Reunidas Max Wolfson Soção
ar
têrmo
689.869
marca
A
SiN. 464.842 - Torrefação e Moagem Taiyo Indústria de Pesca S.A. (opociedade Anônima (oposição ao tèrma
Cage Oriente Ltda.
sição ao têrmo 689.971 nome comercial lhueta).
K. Unterweger & Companhia Limi- 694.974 - marca Audio/natio).
N. 710.769 - Henrique Rodrigues Indústria Taioense de Sabão Ltda.) .
Indústria e Comércio Dako do Bra(oposição ao térmo 695.989 Pereira.
Luis Amacio Tenente (oposição ao tada
sil Socieoade Anónima (oposição a0
marca Protecto).
térmo 689.995 marca Nica Preta).
. Indústrias Elétricas e Musicais Fá- tèrmo G96.050).
Hotéis OK Mace Sociedade AnóniProrrogafio de Registros
Comércio e Manufatura de Tecidos brica Odeon Sociedade Anônima ma (oposição ao térmo 671.363 --t
(oposição ao têrmo 690.207 - marca
J.
Silva
S.A.
(oposição
ao
térmo
marca O Key).
floram mandados prorrogar os seDebret).
690.081).
Companhia Brasileira de Carita.
guintes termos abaixo:
Cilag
Chemie
Sociedade
Anônima
Branca' S.A. Mineração e Comércio
chos (oposição ao térmo 693.778).
(oposição
ao
têrmo
689.923
marca
N. 711.642 - Duphar cl. 41 de: (oposição ao têrmo 690.162 marca Bran- Reparil).
Akticialaget Electrooux (oposição
co».
N. V. Philips-Duphar.
Imaclica Indústria Brasileira de Me ao têrmo 692.543 - marca Ecilux).
N. 706.971 - Condor - Cl. 40
Solar Ind. e Comércio de Produtos dicarnentos Limitada (oposição ao
Editóra Abril Limitada (oposição
de: Condor S.A. Indústria de Carri- Quimicos Ltda. (oposição ao têrmo nú- Urra° 689.834 - marca Quimedicat . ao termo 684.089 - marca 4 CanÓtica e 'Precisão Sociedade Anôni- tos).
nitôr
nhos e Brinquedos.
mero 690.220 marca Solar).
ma (oposição ao têrmo 695.147 a Abril Limitada (oposição
E
1
Du
Pont
de
Nemours
And
Co
N. 706.189 - Caçula - Cl. 41 de:
marca Precisótica).
ao tétrric, 689.006 - marca Repórter
(oposição
ao
têrmo
690.887
marca
Vila).
Cia. Antártica Paulista Indústria Brasi.,
Sevzre Irmão Sociedade Anônima Quatro).
Gulf Oul Corp (oposição ao 'têrmo
leira de Bebidas e Conexos.
Comércio e Ind. de Navegação (opo689.681
marca
Ventas).
Klein Limitada (oposiçáo
N. 709.165 - Berlan - Cl. 36 de:
sin
çãisno) ao tèrmo 695.352 - marca: aoBombas
tarmo 690.135 - Marca Klein).
Berelis Kutnikas.
W M Jackson Inc (oposição ao Mr.- União).
Regina Hotel Limitada (oposição ao
Frigorifico Lajeado Sociedade Anó- ermo 693.202 - marca Regina).
N. 710.881 - Complainte - Cl. 48 mo 693.460 marca Tesouro da Criança)
Volkswagenwerk
Aktiengeselischaft
nima (oposição ao têrmo 694.763 Companhia Riograndense de Matede: Lucien Le/ong Perfumes S.A.
rial aletria° (oposição ao Varino:
N. 710.882 - Abracadabra - Cias- (oposição ao térmo 691.414 marca Volks marca Cruz de Malta).
Plano)
.
•
Santa Lúcia Comércio e Ind. So- 691.534 - titulo ClnTE).
te 48 - Requerente - Lucien - LePaumar Comércio e /mportação Li- ciedade Anônima (oposição ao térino
A Eobrás Comercial e Industtial
long - Perfumes S.A.
mitada (oposição ao tèrmo 690.133 mar- 693.451 - marca Santa Lúcia).
Sociedade Anônima (oposição ao *ArN. 708.512 - Pilulas Sudoríficas ca Panar).
•
Companhia -Indústrias Alimentícias mo 694.169 - marca Agrobrás).
Luiz Carlos - Cl. 3 - Requerente:
Salvatore Libertino 6 Angelo Liberti- de Pesqueira (oposição ao termo:.
Frigorificoa Ronner S. A. Produ . -Laboratórios Associados Carrano S.A. no (oposição ao térino 690.131 marca 696.027).
tds Alimentícios (oposição ao térmo
N. 712.987 - Cloridrasma 007).
Sociedade Anônima Armando Bus- 692.039).
3 - Requerente: Laboratórios Neo Quí- Malharia Salmatex Ltda. (oposição seti
Comercial e Importadora (opoSoe. União de Lacticinios Limitada
mica Comércio e Indústria de Alfredo ao têrmo 692.492 marca Salmatex) .
sição ao térmo 693.689 marca (oposiçãa ao térmo 691.164- marMartins Fernandes.
Pharma S.A. Laboratórios Farmacêu- ABC).
ca Unia()).
S. A. Armando Busseti Comercial
(oposição ao têrmo 689.983 marRefrigerantes Sulriograndense SoN. 713.009 - Alcool Cambahyba ticos
e Importadora (oposição ao têrmo: ciedade Anônima Ind. e Comércio
ca •Ludyfarma).
- • CI. 1 - Requerente: Cia. Usina
(oposição ao tèrmo 691.704 - tinao
Casa Fonseca Duarte Cereais Limi- 693.690).
Cambahyba.
CBO Companhia Brasileira de Rainha dos Trabalhadores).
tada (oposição ao tèrmo 691.522 Vectograph
Cl, 25 marca Caldas).
N. 713.643
Construções (oposição ao termo
Jaymc Estavam Benedetti (oposide: Polaroid Corporation.
Ciupak Inc (oposição ao têrmo: 693.778) .
ção ao térmo 690.233 - marca LuN. 708.029 - Condida - Cl. 46 689.789 - marca Alupack).
CBC Companhia Brasileira de ta).
.- de: Indústrias Quimicas Anhembi S.A.
(oposição ao termo:
Grandes Marcas Internacionais So- Construções
Aditôra Limitada (oposição
Com contrato de exploração a fa- ciadaae Anónima, Indústria e Comér- 685.003)
ao têrmo 692.154 - marca Os COvor de: Química Industrial Medicinalis cio de Bebidas (oposição ao Urra° • Kartro Sociedade Anônima Impor693.890).
S.A.
Braseiro Comestíveis Ltda. (oposta
tadora e Distribuidora (oposição ao
st" to ao termo 692.361, - nome CoSão Paulo Alpargatas Sociedade térmo 692.246).
Retificações
Kariro Sociedade Anônima Impor- rrer( ial) .
Anónima (oposição ao têrmo 693.472
•
- marca Cte).
tadora e Distribuidora (oposicão ao
H. Stern Comércio e Ind. SociedaTérmo:
Reirigcratew Sulriograndense So- tèrmo 692.247 - marca artoplex)
de Artnima.. (oposição ao termo
Companhia Sorocabana de Mate- 691320 -.1- marca Souvenir).
ciedade An5nima (oposição ao tênia°
N. 123.683 - Privilégio de inven- 693.671 - marca Rainha).
rial Ferroviário (oposição ao termo
Plastifon Sacieclacie Anônima Plásção: Dispositivo Localizador de Posições
688.213 - marca Soma).
ticos e Derivados (oposição ao tèrSão
Paulo
Alpargatas
S.
A.
(opoem Registros, Chaves e Outros - ReFloriano Scattolin & Irmão Limita- ano 691.751 - marca Plastison).
ao térmo 693.471 - Insígnia
querente: Claude Etienne Garry - Pon- seição
Editorial Bruguerra Ltda. • (c/posa,
Figura de gato).
da (oposição ao térmo 688.665 -tos publicados em nove de dezembro • São Paulo Alpargatas Sociedade marca Amplifoto).
çáo ao térmca.694.154 - marca Rei
de 1965.
Anônima (oposição ao farm° 693.110
Les Cuccesseurs de P. Cazanove ;da- Policia Montada).
(oposição
ao tèrmo 686.699 - marca
titulo
Bimbo
693.139
marca
Valéria Financeira S. A. Crédito,
N. 131.040 - Privilégio de invenN).
Financibmento e Investimentos (opoção: Paineis aperfeiçoados para fecha- Bimbo).
Refrigerantes Sulriograndense SoCarbex Ind. Reunidas S. A. (opo- sição ao térmo 610.407 - marca Vamento de espeços a céu aberto como
porões de navios, vagões de estradas de ciedade Anônima Ind. e Comércio sição ao térmo 692.218 - marca: léria Filmes).
(oposição ao térino 693.672 - mar- Carbec).
CompunhtairAvicola São Paulo (opa
ferro semelhantes - Requerente - In- ca
Rainha) .
Les Sucesserus de F. Cazanove (ono sição ao têrmo 655.039 - titulo Aviáternational Mae-Gregor Organizaticn ABC Rádio e Televisão S. A. (opo- sição a.
686.695 - marca N). rio São PaultT .
pontos publicados era nove de dezem- siçãG ao termo 693.690 - título:
Fiação Amparo Sociedade Anônima
Ludwig Ianmmer Austríaco (oposta
bro de 1965.
ABC).
(oposição ao têrmo 686.721 - marca ção ao termo 689.754 - Marca Til- ti).
ABC Rádio e Televisão S. A. (opo- Flasa).
Indústria de Confceções Spartacos
Ludwig Krunmer Austríaco (oposi•
sição ao termo 693.689).
(oposição ao térmo 693665 Olo no têrmot.889.755 - marca TipiNOTICIÁRIO
Refrigerantes Sulriograndeses So- -Limitada
marca
007).
t1).
.
ciedade Anónima Ind. e Comércio
Artefatos de Metal Daca Sociedade "Brasiio Coinestivels Ltda. (oposiOposições
(oposição tio têrmo 691.718 - titulo
termo
688318
ao
Anônimr
(oposição
ção ao 'termo 692.362 - marca Boi
Rainha das Férias).
,
"`"
erazeiro) .
A. J. Renner Sociedade Anônima - marca Decar).
Indústria e Comércio M. Suzuki 6
Artefatos de Metal Daca Sociedade
Coristiutora' Canadá Sociedade
Irmãos Ltda. - Oposição ao têrmo - Ind. do Vestuário (oposição ao tér- Anônima
ao
térmo
688319
(oposição
Anônima (opo-aleão ao termo 892 401 .
97.043: privilégio de invenção de Ir- mo 693.905 - marca Raytex).
- marca Decar).
marciaDorei Bosco).
mãos Lucato.
Companhia de Cigarros Sinimbu
Artefatos de Metal Daca Sociedade
(oposição ao têrmo 692.274 - mar- (oposição ao térnio 628.321 - marca .Schstrutora Canada Sociedade
Anônima. (oposição ao térmo 892.402
Retificações
ca Crestec! .
Decai.).
Editóra e Publicidade Rivoli SoWolf Hacker & Companhia Limita- -.. marga, Dom Bosco).
Editóra .Brasil América Limitada
N. 132.105 - Privilégio de invenção ciedade Anônima (oposição ao Car- da (oposição ao têrmo 695.996 (oposicão ao tkrmo 693.673 - nome
marca Protex).
para.- Aparelho e seu refinador pari mo 481.918 - marca Rivoli.
comercial).
Editorial Bruguera Limitada (opomaterial destinado ao fabrico de pop('
Gráficos Bruner. Limitada (oposiDistribuidora Brasileira de Mn- Requerente: 13olton - Emerson S.A. sicão ao Urino- 694.4Y7 - marca:-De- ção • ao têrmo 694.294 - marca Mer- caeSes
Twimitada (onooicão ao termo
- Pontos publicados em treze de maio safio).
cador).
mama Dibrás).
693.942
de 1965. (alterado o titulo (14 invento!.
Bfece EAra Sociedade Anónima
Tecelagem São Nicolau Limitada . Silk Produtos para Propa ganda LiN. 131.212 - Privilégio de invenção (oposição ao térmo 628-.764 - mar- (oposicão ao temo 693.378 - marca mirada (one/siado ao tèrmo 685.703
,
para congelador de corpos de gélo -; ca Hobby).
Malharia São Nicolau Ltda.).
marca Delcapex).
Efece Editôra Sociedade Anónima
Requerente Whirlpool - Corporation
Brana al Sociedade Anônima " MineLaborteránica Bristol S. A. Ind.
- Pontos publicados em 22 de novem (oposição ao tértno 628.765 - mar- Químico e Farmacêutica (mostra° ao ração e Comércio (oposição ao térca "Hobba):
mo 690.182 - marca Branco!),
bro de 1965.
térino 600.095 - marca Biolab).
Oposições
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A braharn. Ceihn (oposição ao ternio
e92.869 - marca Oteraol)
Planar Limitada Soc. de Planeamentos e Realizaçoes
(oposição ao termo 604.4111 - nome
comer( ial).
Brancal S. A. Mineração e Con-lérelo (oposição ao termo 600.163 marca Brancol)
Branca' S. A. Mineração e Comércio (oposição ao termo 690.h33.
Fábrica de Café e Chocolate Moiriho do Ouro Sociedade Anônima
(oposição ao termo 690.111. - marca
Dileto) .
•
Fábrica de Café e Chocolate Moinho de Ouro Sociedade Anômw.
(oposição ao termo 691.750 marca
rico de Ouro)
Pharma Sociedade Anônima Laboratórios Farmacêuticos (oposição ao
tóano 694 .818) .
Labora s ório Farmaquion Limitada
(oposieão ao termo 690.421 - mama
Clistinar) .
Oca Arquitetura Ind. e Comérnio
Sociedade Anônima . (onosição ao termo 690.553 r-- marca Jacarandá) .
' Oca Arquitetura Ind. e Comercio
Sociedade Anónima (oposição ao termo 690.564 - titulo Jacaranda Mó''eis).
Ir clÚstria Química e Parmacen Lm.
Schering Sociedade Anônima (oposição ao termo 690 .449 - marca Trvityl) .
Inelbráct Ind. Eletrônica Brasileira
Limitada (oposicão ao termo 692.271
- marca Astúrias)
Indústria Auto Metalúrgica Limitada (oposicão ao termo 695.793 marca IAM) .
A dr, .in istradora Nórdica' S. A.
(oposição ao termo 692.275 - marca
Nórdica)
Wilson Silveira (oposição ao termo
695.363) .
Companhia • Açucareira Santista
Açúcar e , Café (oposição ao termo
897.050) .
Complcir de L'Industrie Cotonnie re FtaUssements Boussac (oposiçãu
ao teme, 693.155 - marca King
Dior) .
Etablissement Marqint G rondes
Marques Internationales (oposição ao
Ormo 694.632).
Era blIssern en t Ala rqin t Grandes
Mareou Interna tionalrs (oposição ao
termo 694 . 634 - marca Sinzal) .
Etablissement Marqint Grandes Marques Internatinwes (Opos ção ao termo
694.639 - 694.640
números 694.638
- 694.641 - 694.642 - 694.643 94.649 - 694 .650)
Laboratório Wantuil Sá (Oposição
ao termo número 696 5991.
Rádio Teleinusie Lin tada (Oposição
ao termo número 69).999 - Marca:
Somusic).
Utec União ricnica de Engenhara
e Comércio Lim.tada Oposição ao term.() núme:0 695.161 - Expressão:
Utac) .
Farulaco Lim tada (Oposição ao tarmo numero 690.736).
Armações' de t-to Proba( Sociedade
Anônima (Opos:ção ao termo número
691.533).
Companhia Brasileira Rhodiaceta
Fab de Raton (Oposição ao termo numero 695.794).
Companhia 13-asileira Rhodiaceta Fá
brica de Raiou (Oposição ao termo nu
Marca: Wimbledon).
mero 695.196
Companhia Brasileira Phodiaceta Fá
brica .de Raam (Op . ação ao termo número 696.769) .
Fábrica de Café e Chocolate Moinho
de Ouro SOC lecbir Anónima (Oposição
gao termo mimei() 695.648).
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Fábrica de Café e • Chocolate Moinho
Pirelli Sociedade Anônima Companhia nIna (oposição ao termo 692.261, mar.,
de Ouro Sociedade Anônima (Oposição Industrial Brasi'eira (Oposição ao ter ca Caçula).
ao termo número 693.928 - Termo nú- mo número 691.738 - klarca: Lat.ix).
Werner Lehrnann (oposição ao ter.
mero 695.721).
Armações de Aço Probel Soci.dade mo 693.240, marca Fotolit).
Saga Sociedade Anônima Administra- Anônima (Oposição ao termo número
Empresa Beta de Construções S. A.
ção e Participações (Oposição ao ter- 692.652 - Titulo: Probel Propagrnda toposição ao termo 689.085, marca
mo número 6911.200 - Marca: Saga). Leopoldinense).
Beta Rio)
Distribuidora de Matéria.s Pr.mas
Bril- Sociedade Anôn,:ana Indústria e
União dos Escoteiros do Brasil -•
Dimapri Limitada (Oposição ao termo Comércio (Oposiçã oac termo número
(oposição
ao termo 690.760, mfica
número 686.326 - Marca: Dimapla). 692.541 - Marca: Bil).
Flor de Lis) .
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
Indústiias Metalúrg:cas Regia SocieSociedade Anônima (Oposição ao term.)
Mauricio dos Santos Miragaya (opc
dade Anônima ( o posição ao terna nú- sição ao termo 692.804, marca Oiti
numero 690.163, - Marca: Branco).
Fábrica Vulcão de Tintas e Verni- mero 692.858 - Marca: Regina).
13).
Calcados Luizinho Sociedade Anônizes Sociedade Anón,ma (Oposição ao
Fiação Amparo S. A. (oposição ao
ma (Oposição ao termo iinnero 692.520 termo 687.921, insígnia Fasa).
terra() número 690.162).
- Marca: Creações Paula).,
Lavatex Ltda. (oposição ao termo
Frigorifico Renner Sociedade AnóniUsisal Usina de Sal Sociedade And- 696.204 titulo Lacetes).
ma Produtos Alimentic:os (Oposição ao
Mobiliária Estrela do Lar Ltda. termo numero 691.494 - Marca: Das nima (Oposição sto termo n° 692.624
(oposição aolermo 695.425 marca Es.
- Marca: Aveiro).
Rosas).
Invicta Sociedade Anônima Comercial traía do Lar) .
A 13 C Rádio e Televisão Sociedade
Trancofer Transportadora Comercial
Anônima (Oposição ao termo número e Cnstrtitora (Oposição ao tramo núde Ferro S. A. (oposição ao têrmo
693.691 - Nome comercial: Meta:úr- mero 693.187 - Marca: In . icta ) .
R
.isRações ol
s
Granjeiro
Ltda. (oposição ao 695.570, marca Transcolre).
gica A B C Limitada).
São Paulo Alpa:gatas Sociedade Anô- termo 692.689, marca' Granja).
. Maria Margarida da Silva (oposição
nima (Oposição ao termo n° 693.473 'Bernardo Goldfarb (oposição ao te... ao termo 694.703, titulo Escola Sagra..
- Marca: Cat) .
do Coração de esus).
mo 692.299, marca Matisa).
Produtos Contact Sociedade Anônima
São osé Comércio Importação e ExBernardo Goldfarb (cposiP,ão ao ter(Oposição ao termo número 696.296 portação Ltda. (oposição ao termo 11.°
mo 692.293, titulo Matisaa .
Marca: Ortho Compact).
Un'clos S. A. Veículos e Máquinas 695.248, titulo São osé).
Rechautadora Santa Terezinha Limi(oposição ao termo 693.C89. marca
Braspérola Ind. e Comércio S. A.
tada (Opos:ção ao térmo n" 694.986
- Marca: Santa Terezinga da Penha). Reunidos)
(oposição ao termo 690.715, marca RaJoão Augusto de Carvalho (C)pos.çáo
.Rockwell S. A. (oposição dar 007) ..
ao termo número 695.585 - Marca: ao termo 692.915. mar:a B42).
Cia. Química Rhodia Brasileira
Sumaya).
Marketing Planejamento e Aosessoria (oposição ao termo 693.404, marca
Institut National des Appellations D' (oposição ao 6,3rmo 690.926).
Buclazina).
Origine Des Vins Et Eaux de Vie
Mobilinea S.. A. Ind. e Comérzio Cia. Brasielira Rhodiaceta Fábrica de
(Oposição ao termo número 696.419 de Móveis (oia)sição ao termo 692 028). Raion (oposição ao termo 691.722).
Marca: Do Norte)
Confecções Colorado S. A. (oposiMacieira (3 Companhia Lánitada
T. t+ E. Atk'nson Limited
(Oposição ao termo número 693.850 - ção ao termo 692.131. marca ColoraÇã O ao armo 692.255, marca Mias Baido).
Marca: Real Sport).
le).
Alfredo Ferraz . de Barros Filho Alcantara 'Machado Comércio e EmThe Parkar Pen Co (oposição ao ter.
termo
692.318,
marca
(oposição
ao
,
preendimentos Limtiada UPOSiçãO
mo 694.049, marca Sois X).
termo número 691.168 - Marca: Festi- Bússola).
Cia. Pan Americana de Fanpreendival Nacional da Criança).
Chesebrounh Pond's Inc (oposição na
Ade Associação dos Dirigentes de mentos Gerais Copan (c posição ao ter- terra° 696.154, marca Terrier Face).
Empresa (Oposição ao têrmo número mo 691.260, titulo Copa).
Tootal T,imited (oposição no termo
630.597 - 1nsignia ADCE).
69(.899, marca Total).
Antonio
Brambilla
(oposição
ao
terAde Associação de Da,gentes de
Divinal S. A. Ind. e Comércio -.a
Empresa (Oposição ao termo número mo 692.865, marca Dorian Grace).
Cia. Pan Americana de Empreeadi- (oposição ao térmo 690.361. marca Di.
650.637 - Termos 650.636 - 630.601
ao
termentos
Gerais
Copan
(oposição
- 630.600 - 630.598) .
vinal).
mo 691.261 nome corri( rcial CooperaElizabeth Arden Sou-th America Inc tiva Habitacional da Casa Própria Inclú.strias Gessy Levar S. A.
(Oposição ao termo númer o696.794 - Copa).
topos'cão ao termo 690.938, marca
Marca: Loroty Harden).
Prima Eletro Domésticos S. A. - (ad Confecções).
Editora Abril Limitada (Oposição ao (oposição ao termo 692.a70, marca Pri•
Mil S. A. Incl. MecAnican e 1Wtermo número 671.181).
macon).
ralárniças (oposição ao tèrmo 691.773
Mesbla Sociedade Anônima (OposiSão Paulo Alpargatas S. A. (opo- insígnia ,Litil).
ção ao termo número 694.377).
Aparelho Domésticos Norte Sul Li- sição ao termo 694.889, marca Ves- Mil S. A. Mecanleaa e Metalúraí.
miada (Oposição ao termo número tan).
aas (oposição ao termo 691.777, titulo
São Paulo Alpargatas S. A. (opa- Escola Util) .
693.643 - Marca: Norte Sul).
Soc. dos . Produto de Erva Mate s • ção ao termo 694.066 - 694.065
Divinal S. A. Ind. a Comércio Gaurama Limitada (Oposição ao têrmo 695.233 - 694.495).
número 690.306 - Marca: Aureo SP). Casa de Carnes Iporariga Ltda. - toposição ao termo 690.362, marca N..
Indiístria e Comércio de Biscoitos 'e (oposição ao termo 690.334, titulo Ho- vinal).
Bolachas Humaita Limitada (Oposição
Divinal S. A. Ind. e Cor.nércio -••••
Ipora).
ao termo número 690.403).
Nacicar Acessórios e Peças Ltda. (onosiclo no termo 690.3f3).
Eli Lilly And Co. (Oposição ao terS. A. Lanifício Minerva (ontasição
mo número 693.041 - Marca: Distra). (oposição ao temo 690.04, titulo: - ao termo 692.492, marca Saimatex).
São Paulo Alpargatas Sociedade Arai- Nacicar Auto Peças).
mima (Oposição ao termo n° 694.063
Roberto Bosch Gmtir (oposição ao Divinal S. A. Ind. e Comércio
- Titulo: Casas M
( opoaitão ao termo 690.360, marca
termo 692.401, marca Dom Bosco).
São Paulo Aupargatas Sociedade AnóRobert Boach Gmbh (oposição ao Divinal) .
nima (Oposição ao termo n° 693.801 termo 692.402. marca Dom- Basco).
Tèwio 690.369 marca
- Marca: Plastificado - Termo nú- Olvinpia Werke Akttanaesellschaft mero 694.064 - Titulo: Casas M M (oposição ao termo' 692.642, marca termo 690.36% marca Divin» - '.•-- #'
rio 690 367 marca
- Termo número 693.802 - Marca: Remaq).
(R0.166, marca 1")•vtnal
Plastificado).
Cafè Seleções Lirntiada (Oposição ao The H D te Co Incorvorated - 690.365, marca Dwinal - termo •••
termo número 695.077 - Titulo: Con- (oposição ao termo 695-.010, marca 690.364, marca Dívinal).•
Leer).
feitaria Seleção).
Cin. Antárctica Paulista Ind. Brasi.
Edtiora Medicina em Revista Limita- Valéria Finaaceira S. A , Crédito â- Pira de Ii4d1as e Conexos (oposi,,ão
da (Oposição ao termo número-697.133 rianciamento é investimentos loPoqcão ao termo 690.327, marca -Tiro!).
., ao termo 610,408, março Valéria Fil- Marca: Revista da Medicina).
Safra S. A. Crédito e FinanciaramLaboratoires Beytout San l (Oposição mes).
ao termo número 692.217 - Marca: I , Hennes Sohnle S. A. Industrias Pau- ' e Ari'vestMentos (oposição ao tèrmo
Carobinase).
l i:talas de Balas' Finas e Chocolates Su-. (95 131," marca Safra).
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrd0 com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposiçõea ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

-n

TaRsso N9 ,135.388

9. Um reale) de tratamento de ao:ardo
com o ponto caracterizado pelo fato
da valuta ser constituída por um segmento plano de um circulo, uma extremidade de corda do qual se situa sare
a borda periférica do rôlo ao passo que
a extremidade oposta se situa sObre a
borda periférica do ressalto.
10. Um ralo de tratamento, de acôrdo com qualquer um dos pontos 1-9.
caracterizado Por possuir uma formação
localliadora de laçada se estendendo ao
redor da sua suprficie de tratamento pe.
riférica junto à sua extremidada de descara e adaptada para localizar positivamente a laçada final à ser tratada substancialmente na dita extrearo dade de descarga do rôlo.
11. Um rôlo de tratamento, de acOrdo com o ponto 10, caracterizado pelo
-faro da formação localizadora de laçada
ser um flange tendo flancos inclinados e
uma largura da mesma ordem do espaçamento de laçada normal.
12. Um rólo de tratamento, de acôrdo . com o ponto 11, caracterizado pelo
Jato do flange ser obliquamente separado •para facilitar o cruzamento do
flange por uma faixa inicial ou enrola..
dora de fio.

les dois rolos principais através um ângulo reduzido suficiente para efetuar
unia mudança de espaçamento das laçaDia 29 re dezembro de 1964
das acopladas pelo rôlo.
Requerente: Neivale Limited — Irt18. Uma máquina, de acôrdo com o
.glaterra.
ponto 17, caracterizada 'pelo fato do
eixo geométrico do rolo de tratamento
Titulo: Aperfeiçoamentos em máquiser inclinada no sentido' para reduzir o
nas para tratamento de fios ou'filaças.
espaçamento das laçadas, e pelo menos
um dos rolos principais ter uma formaPontos Car atteristicos
ção localizadora de laçada apropriada
para controlar a posição da primeira la1. Um rói° de tratamesto para uma
raáquina de tratamento de fio tendo roçada adiante do rolo de tratamento para
los de armazenamento de fio, caracteque não passe em contacto com a extrerizado pelo fato . de pelo menos a exmidade de descarga do rôlo.
tremidade do rolo de tratamento no sen19. Uma máquina, de acónlo com o
tido da qual O fio avança ser guarneciponto 18, caracterizado pelo fato da
da de uma formação coletora apropria..
formação localizadora de laçada ser um
da para se acoplar postivamente com
Lange em V • raso ou ranhura tendo uma
urna laçada ou enrolador de %o adjacenlargura da mesma ordem do espaçamente e assentá-la sobre a superficie de
to de laçada natural.
trabalro do rôlo de tratamento.
20. Um rédo de tratamebto para uma
2. Um reli() de tratamente de acormáquina de tratamento de fio substando com o ponto 1, caracterizado pelo
ciehriene conforme precedentemente desfato da formaçãc coletora compreender
crito com referência às várias figuras
um gancho voltado para a direção nor.
nos desenhos apensos.
mal de rotação do rOlo e afastado da
superficie externa do -rolo - num ponto
21. " Uma máquina para tratamento
de fios substancialmente conforme prosobre a borda periférica do rolo.
cedentemente descrita com referencia às
3. Um 'rOlo de tratamento, de acarr
figuras 1-2, 8 e 9 ou 14 e 15 dos dese13.
Um
rolo
de
tratamento,
de
acórdo
do com o ponto 2, caracterizado pelo
nhos
apensos.
fato do gancho ser formado pela ex- com qualquer um dos pontos 10-12, caA requerente reivindica de acôrdo
tremidade abrupta de uma chanfradura racterizado pelo fato do flange ser esou formação cru catraca na superfície paçado da extremidade de descarga do com a Convenção Internacional e • o
rolo por uma distância pelo menos su- Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
extrema do rolo.
Sciente para permitir que uma laçada
4. Um rolo de tratamento, de acôrdo de fio passe sobre a suerficie de tratacom o ponto 2 ou 3. caracterizado pelo mento periférico do rolo entre o flange
fato de uma formação defletora ser lo- e a extremidade de descarga.
calizada em torno do eixo geométrico
COLEÇÃO DAS LEIS
do rolo e adaptada para se Acoplar la- 14. Um rôlo de tratamento, de acor1965
teralmente com um fio adjacente imedia- do com o ponto 10, caracterizado 'pelo
tamente após o ancho ter passado pelo fato da formação ser uma ranhura de
•
ponto de recolhimento e permanecer nu uma largura comparável com o diâmetro
dito acoplamento até pelo menos 'o gan- do 'fio.
VOLUME V --vai;
cho ter re-cruzado a linha do frio no
15. Um rOlo de tratamento, de açorATOS
DO PODER
ponto de recolhimento incorreto.
do com squalquer ponto precedente, caLEGISLATIVO
5. Ura rolo de tratamento, de acor- racterizado pelo faro de urna formação
Leis de julho a setembro
do com o ponto 4, caracterizado pelo coletora ser proporcionada em cada exfato da formação do refletor ser cou- tremidade do rõlo.
Divulgaçào.n• 952
formada como um carne, o rio da borda 16. Uma máquina para tratamento de
Peteca Cr$ 2.200
do carne sendo maior que a distância fio caracterizada por possuir pelo me.
perpendicular entre o eixo geométrico eos um par de rolos principais para
•
do rôlo e a linha do fio.
transportar as laçadas de fio e um exilo
VOLUME VI
6. Um nela de tratamento, de acen- de tratamento intermediário de acárdo
ATOS DO PODER
do com o ponto I. caracterizado pelo cota qualquer uni dos pontos 1-9 caracEXECUTIVO
terizada
pelo
fato
da
extremidade
de
fato da formação do coletor ser cmstituida por uma formação em voluta as- descarga do rôlo ser rebaixada ou reDecretos de julho a setembro
-simétrica na parede extrema do rolo, a entrante e urna barra ou haste defletora
953
Divulgação
borda periférica da voluta se confundin- rigida fixa ser montada contiguamente
do suavemente com a superfície de tra- à dita extremidade de descarga e perPreço) Cr$ 4.000
pendicular à tangente comum aos rotamento .periférico do redo.
los principais, a extremidade livre da
A VENDA
7. Um rói° de tratamento, de tecer- barra ou haste sendo ligeiramente dodo com o ponto 6. caracterizado pelo brada- no sentido do re)lo de tratamento
Na Guanabara
fato da formação da voluta se originar de modo que sua ponta se situa no inSeção de Vendas: Av. Rodride um ressalto no centro da parede ex- terior da reentrânga do rolo
gues Alves, 1
trema do 'Oto e a borda periférica da
Agência
1
Ministério. da Fazenda
17.
Urna
máquina
para
tra
mento
de
voluta decrescer para o interior no senfiC) caracterizada por possuir pelo meAtende-se a pedidos pelo Sertido da periferia do rolo.
nos menear de rolos orincipais bala conviço de Reernbedso Postal
8. tini rolo de tratamento, de acordo duzir as laçadas .de 5i0 e um rôlo
Em Brasília
com o posto 7, caracterizado pelo. fato trataNnto inter,w0Ario de, st3d.ralcopit.
Na sede do D.I. N ,
da espessura azia) do ressalto ' 'ser'
' da tiralquFr„ urq 494 "p agos 1i m 1 qual
mesma ordem do espaçamento médio das eixo geométrico do rolo de tratamento
laçadas de fio sôbre a máquina. •
t se apresenta inclinado em relação àque-

1

de agôsto de 1945, a prioridade dos
correspondentes pedidos depositados na
Repartição de Patentes na Inglaterra.
em 28 de Severeiro de 1961 e 5 de maio
de 1961, sob na. 7.214 e 16.317, imapectivamente.
N° 53.419 — 22-12-65 — Cr$ 11..
TERMO DE PATENTE N9 123.887
de 31 de outubro de 1980
Wagner Eletric Corporation —
tados Unidos da América.
Titulo — "Um liquido para freio
hidráulico e processo para Inibir
corrosão de um tal liquido".
Privilégio de invenção
Pontos Característicos
1 — Um liquido para freio hidrátt
lico caracterizado por incluir uma
quantidade pequena mas eficaz di
um composto selecionado do grupt
que consiste de tetra-meti — diemine
— difenil — metano, p.p. — bonzilidemo — bis — (N, N — dimetil
acilina) e p.p. — p-hidroxi
benzilideno — bis — (N N — dimettt
anilina.
E' um liquido para freio hidráulico, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado por ser um liquicb para
freio hidráulico de base não mineral.
3 — Um liqüido para freio hidráulico de acôrdo com o ponto 1 ou 2,
caracterizado por conter de aproximadamente 0,1% a aproximadamente 1,0% em peso, do dito composto.
4 — um liquido para freio hidráulico de base não mineral, dotado de
superiores propriedades anticorrosivas em um teste de corrosão do tipo
ventilado, caracterizado por conter,
como um ingrediente essencial, aproximadamente 0,3% em- peso de tetra
metil — dianino — difenil — metano.
5 — Um processo para inibir substancialmente a corrosão de um Mau!.
do para freio hidráulico de base não
mineral sôbre o latão e o cobre em
um teste de corrosão do tipo ventilado, caracterizado por incluir a fase
de incorporar ao dito liquido um,a
quantidade p equena mas eficaz da
um composto selecionado do grupo
que consiste de tetra metil — diamino — difenil — metano, p.p. — benzilideno — bis — (N dimetil — anilina) o p.p. — p-hiclroxi — benzilldano — bis --- (N, N — dimetil —
anilina) .
6 — Um , processo de acôrdo com (
ponto 5, caracterizado por compretnder 'a incorporação ao dito lignite
para freio hidráulico de cêrca de ..
0,1% a 1,0%, em peso, do dito corriposto.
10.4
'7 — Um processo de acôrdo com
o ponto 5 ou 6, caracterizado por
compreender a Incorporação ao dito
liquido para freio hidráulico, de cêrca de 0,2% à' 0,6% em peso, do dito
composto.
8 — Um processo para controlar
a corroshidade de um liquido para
freio hidráulico sôbre o latão e o cobre, em um teste de corrosão ventilado, caraeterizado por comprender a
Incorporação ao dito liquido cara
freio hidráulico, de cêrca de 0.31. eus
peso de tetra metil — diamino
difenil metano.
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PubticaçÃo feita de ocOrdp som o art. 130 do Cddip0 da Prwriulads Industrial. Da data da Paigivara cornerra a
corres o prazo de 60 dias para o defertrnento do pedido. Durai:ao iras prato mdsielle &presente Nuas oposições ao Deputa/acata
raebnai da prapriedada Industrjai amadas que se julgarem prejtidicados com a sono
.
c.533.0
do reglalas Mudai*
Termo n • 712.431, de 23-9-1965
Casa de Carnes "A Elite" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 712.434, de 23-9-1965
Mindasa Mineração S.A.
São Paulo

A ELITE

MINDASA

INDUSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTR IA BRASILEIRA

Classe 41
Aves abatidas: banha de porco; chouriço; carnes conservadas; charcike; extrato de carne; fígado; gorduras; línguas;
lombo; mortadelas; premeulinguiças;
tos; salames; salsicsas e toucinho
—
Termo n.o 712.932, de 23 9-1965
Mavi Automóveis Ltda.

Classe 4
Minérios
Termo n.° 712.435, de 23-9-1965
Importadora e Distribuidora
Willys S.A.
São Paulo

São Paulo

'NOW
INDÚSTRIA ORASILEIRA

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cátubio barcos.
breques. braços para veículos bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes, camin
carros, tratores. carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes. carros, caroças. carrocertas. chassis, chapas circulares para veículos. cabos de veiculos.
corrediços para veiculas. direção. des11gadeiras, estribos, escadas rolantes elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão.
locomotivas. lanchas. motociclos. molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
Manivelas. navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
rodas para bicicletas,, raios pura bicicle.
taa. .reboque, rackadoret cora veículos,
rodas para veiculas. selins, triciclos. tirantes para veículos. vagões. velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
Soelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros

Termo n.° 712.433, de 23-9-1965
Mindasa Mineração S.A.
São Paulo

MINDASA
MINERAÇÃO
SA.‘
Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA
-as

pe.) para embrulho impermeabilizado
'Nono n. 712.443, de 23-9-55
papel para encadernar, papel para esTinturaria e Beneficianieuto restá'
crever, papel para imprimir papel pa•
S. A. -Tibet"
(-afina para embrulhos, papel celofane.
São Paulo
pape, celulose. papel de linho, pape
absorvente, papel para embrulhar ta
baco, papelão. recipientes de papel, ro
setas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
'Classe 46
Abrasivos, preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de sulca, abrasivo
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cêra para conservar e poli)
móveis e assoalhas, composições para
limpar vidraças, preparados pare conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pasta para lustra'
e conservar calçados, pópara limar
prata, pó para limpar taireres, preparados para conservar couros
Classes: 22, 23, N, 31 e 34
Uasse 47
Insígnia de comercio
Para distinguir: Ali:ool ara motores do
Termo n. 712.444, de 239 65
exlostio. carvão mineral, vegetal e de
turta, combustíveis, gás, gasolina, gra- Dietricia S. A. Produtos Dietéticos •
ia. graxas para lubrificasáo lubrifica,
Nutricionais
rei, óleos combustiveia. Metia para freGuanabara
ios, óleos lubrificantes. óleos para (lu.
aunação e para geração de tOrça, petróleo, querosene

PRORROGAÇÃã

ntrocae

Classe 1
Termo n.° 712.440, de 23-9-65
Fluído aditivo e correção; rluido oara Indústria Farrnacéut:ca Orthos Lida.
amortecedores: fluido para freios; fluido
Guanabara
para geração de fórça; fluido para
Indústria Brasileira
hidramático e fluído hidráclico
—
PRORROGAÇÃO
Termos ns. 712.936 a q12.439. de
Classe 41
23-9-1965
Farinhas alimenticias
Importadora e Distribuidora
DERMOSÉD
Termo n.c 712.445, de 23 9 (5
Willys S.A.
Agro-Les indústria e Comércio de
São Paulo
Inseticidas Ltda,
Indústria
Classe 4
São Paulo
Estõda
Classe 38 Aros para guardanapos de papei
aglutinados. albuns (em braucol albun9
PRORROGAÇÃO
ma retratos e autógrafos. balõe: (es
Classe 3
SUPERGAM
zete para brinquedos) blocos oara
correspondência blocos para cálculos Urna especialidade farmacêutica m d icada no tratamento das denmatoses
INDUSTRIA BRASILEIRA'
ilocos pare anotações. bobinas brochuras alie impressas. cadernos de escreTermo n.° 712.441, de 23 9 65
ves, canas oare locurnentus, _arteiras.
Agro-Lar Iniústria e Comércio de
("lasse 7.
:Mn* 1e nepelác. caderneta. ':ader.
Inseticidas Ltda.
Inseticira
nos, caixa, de carrão. -aixas para osSão Paulo
oelarin, ondeies de visitas cartões co
Termo n.• 712.447. de 23-9 55
merrlais sare e• Indicas conter. car
Malharia Nossa Seniora de ['aux.*,
e on branco para desenho. cadernos
Ltda.
tolhia, cadernos de papel melimetrado
Rio de Janeiro
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina. crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de os
nelão. envelopes. envóiticros para charutos de papel. encardenaçãc de papei
Classe 2
ou papelão. etiquetas. fõlhas indicas
rungicidas e inseticidas
trS!has de celulose. guardanapos. livros
Termo n.° 712.442, de 23-965
não impressos. livros fiscais livros de
contabilidade, mata-borrão ornamento. Laboratório Mauricio Villela S. A.
Guanabara
de oa pel transparente. oratos oapeli
ohm, papéis de estanho e de &umbu°
naoéis sem Impressão. papéis em brama'
'ara impressão papéis fantasia menos
ocra forrar paredes. papel almaço core
au sem parira papel crepon papei de
leda, papel empermeavet. papel ern bo
hirta para impressão. pa pel encerado
Classe
Classe 16
Calças para homsns, senhoras e
Da Pel higiênico papel impe rm ea ve, Urna espétialidacl: támacentica
crianças
da cOmO contraste' .radiológicopara copiar papei para desenhos. pa

Farmaceutioa
Orthos Ltda.
RIO DE JANEIRO

FOSFETAS
INDUSTRIA EIRASILERA

GASTROBAR
aBrasileirs
3
Indústria
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Proarieaacie industriai. Da data da publicação começara

o correr o prazo de 430 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oaosiçóes ao Departament•
Nacional da Propriedade àddustria1 agudas que eis julgarem prejudicados com a
Termo n.° 712.446, de 23-9-65
Pirisa — Piretro Industrial S. A.
Guanabara

Termo n.° 712.452, de 24-9-65
Mecânica Comepre Ltda.
Guanabara

PIRESOL

ARCOMEBE

Indústria Brasileira

(NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 2
Fungicidas e inseticidas
Termo n.° 712.448, de n-9-65
Vieira Salles Ltda .
Rio de Janeiro

Claase 6
Aparelho para peças destinadas à construção — fiação de túnal
'Têrmo n.5 712.153, de 24-9 55
Mecânica Conamae Ltila
Guanabara

Aguardente
Minerinha

ARCUEPRE

Classe 42
taerveja, vinhis, aguardente, gim
Termo n.° 712.449, de 24-9-65
Tenneco Chemicals. Inc.
Estado:- tinidos r l a América

INDOSTRIA BRASILEIRA
Class: 6
Máquinas pneumáticas e
ia.s partes
integ. rantes
Teimo n.° 712.454, de 24-)-65
Mercúrio -- Marcas e Patentes Ltda.
São Paulo

P OLYFYDE
Classe 1
Azul da prérsia. azul ultramar, alumi
Mc em pó para pintura. ácida altrico.
alumen. água oxigenada. ígua raz. ál.
~A"? Moi%
Cool para tias Industriais. alvaiade
anti-corrosivos, ácido arsénico. brilhan
tes a óleo. brornoreto de amônio, Nemmistos. cloreto de sódio. cloretc de
amónio. cloreto de potássio, carbonato
de sódio. corantes para uso na industrio
4 4-"is 40 morno kasiltire noRnull esto ullida
mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnesia. cloreto de zinco.
Cloreto de cálcio, esmaltea goma-laca
preparada, glicerina para uso na inClasse 33
dústria. hipoaolfito de sódio, iodureto
Sinal de propaganda
de embalo. idrosoltito, laca naus
Termo n.° 712.455, de 24-9-65
base de óleo para correção de pinturas
nitrato, óleos, potássio de sódio on Mercúrio — Marcas e Patentes Ltda.
tássio para uso na indústria. secantes
São Paulo
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, &anatos, tintas tintas a
VERCURIO-álcool. vernizes a ticool
MARCAS E
Têmic n.° 7 1 2.450, de 24-9.65"
PATENTES LTDA.
&moer Laboratories Lienited
Inglaterra
Nome civil
Têrmos ns. 712.456 e 712.460, de
24-9-65
Imobiliária Comercial e Agrícola
Algifer Ltda .
São Paulo
Classe 3
Substancias quitnicas, produtos e preparados para serem usados na medicina e
na farmácia
Termo n.° 712.451. de 24-9-65
(.aass. 2
Irmãos Marinho
Ad...aos.
ácidos
sanitário, agua desin
São Paulo
fetantes e para tias sanitários, apanha
mõsca e insetos Ide aoma e riaPa l ata
pa pelão/ . aical is bactericidas, laarati.
MOUSINg°
castas. carrapancidas. cresol cresorall, na, creozoto. desodorantes destntetrin
INDÚSTRIA BRASILEIRA
res. detonadores exterminadoras de
bragas e !larvas daninhas. esterelw-mClasse 41rei, embrocaçõrs para animais. taxar
VinAgre de vinho
tos, farinha de ossos, tertilizantea tos

Nblemkraerr

I MFERON

ALCIPER

concessào

do registro roouerido

fatos, formicida& çungicidas. fumigan. alho, azeite. banra, massas alimentícias
.es. g i tcose para fins veterinários miai leia, confeitos. cacau, cereais, cebola.s,
nos. herbicidas insetitugos, tarvicldas, creme de tete. creme de muro, condimicrobicidas, medicamentos para ani- mentos, crustáceos, chá. cravo, MS*,
mais aves e peixes. óleos desta letantea canqica, charque abcos, castanhas, coa veterinários petróleos sani tários t minho, eangiqumha. conservas ai:mennós tidas, doces, doce de banana, doce de
icsintetantes papel turnegatório
inseticidas barasiticidas. fungicidas
drops citrato para doces. de
lesintetanies p reparações e produtos tomata e de carne, ervilhas. entrova,
•seticidas gel-tumidas, desinfetantes
erva-doce, essénncias para balas, para
:et:manos raticidas. reta/adi. , nata doces e para alimentos, ligada, trutas,
'ias veterinários. sabões veter -kros
trutas secas em ca n das, cristalizadas e
desinhita ates. sais para fins ar:ricotas. compotas, téculas. tipos, flocos, fermennorticulas sarntrios e veterinários sul- to, tarinhas, lava, farelo, tuba, gomas
fatos. stiperfoatatos, vacinas para aves de atascar. geleias geléias de mocotó.
i animais venenos contra insetos, ata- goiabada, gorduras, grão de bico, glamnis e hervas danirtlaas
Cé3 glidase. gelatinas, grânulos, linguas,
iinginaas, leite, tombo tombo, leite conClasse 19
Para distingiair
VCS e ovos era geral: densado. leite em pó legumes, lentilhas,
inclusive i biche da seda. a :ninai: Ingostas. mel. imirmelarla mortadelas,
manteiga mostarda, mariscos, molusco'
V:VOS, bCY 1 , 1,8 cavalar, caprinos fjali
niolbos. margarina massas alimenticii
rádios. vem as a sumos
e de tomate, melado, milho. noz-mosca
Clasae 15
Para diatin uir: Plantas, sementes e da óleos comestiveis ostras, paios, pe&.
mudas para a agricultura. a horticultura segada. peixes. pescados. panetones,
pasta de amendoim pikles, patês, pas. e a floricultura, flores naturais
tilhas, pó para pudins ralinés, pães.
Classe 7
aláquinas e utenailios para serem usa. pães de (trina. pimenta presn a ios. polios exclusivamente na agricultura e vilho. queiios, nuirera de milho raçôca
iorticultura a saber: arados. abridora- tadas. sucos de trutas, salsichas sal,
le sulcos. adubadeiras. ancinhos me- balanceadas, requeijão. róseas. Julgo,
2ânimos e emplilhadores ciem/orlados toucinho, tremoços, trigo torrões. torarraneadores medir:imos para agricul —radas, tâmaras tan:ocar vinagre
lira. batedeiras para cereais. bombas
Termo n.° 712.461, de 24-9-65
Para adubar. ceitaddras. carpideiras
Imobiliária Comercial e Ag tacaaa
.'ciladas para arroz charruas para agri•
Algifer Ltda.
:ultura. cultivadores, debulhadores
São Paulo
aestocadores desentegradores. esmaga
fores para a agricultura. escarrihcado.
es . a ncho aadeiras. tacas para mago,
IXOBILIARIA;as agricoms terreileiras. gadanhos
COURCIAL
E ACRICULA
lacras para arado. aradas de disco:
.a dentes uáquinas batedeiras para
ALOIFER LTDA.
igricultura maquinas inseticidas. má
:atoas vaporizadoras, máquinas de
atingir. máquinas niveladoras de terra.
Nome comercial
aliatuinas aertiaadoras para a -sgricul'ira- máquinas de plantar motocaar
Termo n.° 712.462, de 24-9-65
mas. triquinas regadeiras, máquinas de Indústria de Papel Leoa Fef fer S. A.
soçar de semeai oara sulfatar da
São Paulo
orno'''. de tribo-ar, de astarelar terra.
arra IrriPaçã o para „Lata, formigas e
nitros inse t os pare burrifar e culveri
CASCA D'OVO
ta/ desinfetantes para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
tndústria Braeileiru
algodão. saia colher cereais máquina.
amassadoras Para fins ag rícolas, de
Classe 38
rapeis sem im pressão. papeis em branco
cortar árvores, para espalhar, para ca- Aros para guardanapos de papel
pinar, maquins combinadas para se- 4glutinadoa. álbuns (em branco) álbuns
mear e cultivar, de deshanar para an- Para retratem e aut4ç ,sratos. balões (elg ular máquinas e moinhos para torra evo para brinouedlos) blocos para
gens. máquinas toscadoras. °Manado- CX .C5pondência blocos para cálculos
oloc.is ocra aLotscbes bobinas brochurei: mecânicos raladores mecânicos
los compresso res para a agricultura. ras 'hão impressas cadernos de escreCa: 10 Para documentos. rarteiraa,
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras. ,,er
caixas de 'axila cadernetas cedersemaadores de terra tosadores de gra- soa, caaraa de gartilo .asix.as pire pama, tratores agrícolas válvulas para oelarht. cambes de vistas certbes comáquinas agricolas
ner aaia Leitões Mara contei) carClasse 11
tolina, cackrros de Pa pal tnrilarer ada
Para distinguir: Alimentação para aves • em branco para desenho. caderuaa
e animais, arroz arnendoas. araruta. escolares, cartões em bramo, cartuchos
alpiste avelã amido, ameixas, azeites. de cartolina. crapas olanograficas. caaçúcar azeitonas, aveia aves abatidas dernos de lembrança. carretéis ae paatum, amendoim alhos. balas baunilha nela°. envelopes, envalticror para chabombons. biscoitos, bolachas, batatas rutos de pa pel, encardenaçâo de papel
bananada. bolos, bacalhau. banha ca- ou paisana). etiquetas. fõlhs indicas
nela chouriço, chocolate, caramelos tia'has *de celulose. guardanapos. livro*
'soalhada camarão canes, carne de ba- não impressos livros fiscais, livros de
go, açucar, café, cravo canela cebola Jontablidade, mata-borrão, ornacnentoa
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo as 60 Mas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar nuas aposiçõ tts ao Departamento
Vaainnal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados coa* é concessão do registro requerido

de papel transparente, pratos papeli.
nhos, p apéis de estanho e de alurninio
papéis sem impresso. papéis em brana,
para impressa°, papéis fantasia. menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão. papel encerado
papel higiénico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos. pa•
pei para embrulho impermeabiliza&
papel celulost. papel de linho pagi
papel para encadernar, papel para es
cravar, papel para imprimir, pape) pa

Temi° n. 9 712.464, de 24-945
Marin° Comércio de Papéis Ltda.
São Paulo

Temo n.° 712.465, de 24-9-65
(Prorrogação)
Irmãa Ltda,
Walter Cocconi
São Paulo

PRORROGAÇÃO

em barra, ferro manganês, ferro velho,,
gusa em bruto ou parcialmente trabas
,hado. gusa temperado. gusa maleável,
itiminas de metal, lata em fOlha, latao
em fetlha, latão em chapas, latão eas
vergalhões, liga metálica, Iltnahas,
magnésio, manganês. metais não traba.
thados ou parcialmente trabalhados. mea
tais em massa, metais estampados,
=tala para solda. niquel. ouro, zinco
corrugado e zinco 11SO em falhas

Termo n.° 712.469, de 21-9-65
Associaçço Paulista de Cirurgião
Dentista Sociedade Civil
São Paulo

Mina para embrulhos. papel celofane
absorvente, papel para embrulhar ta
baco, papeMe rei ipientes de papel, ro
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de pape;
serpentinas, tubos. postais dt. carne

PRORROGAÇIG
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE CIRUB-- GIÔSS DENTISTAS

e tubetes de papel

Vasse 41
amue 38
Aros - para guardaaapos de papel Para distinguir: laticínios eiri, geral; coaTermo n.° 712.463, de 24-9-65
lhada, creme de leite, iogh irt, kefir
Indústria de Papel Leon Feffer S. A. aglutinados, atbuns (em branco) álbuns
sant retratos e autógrafos., balões (ex- 'eite, leite em pó e condensado, manteiSão Paulo
ga, queijos e requeijões
Classe 32
ceto para brinquedos) blocos Para
cox resiaandència blocos para cálculos
Termo
n.°
712.466,
de
21-5-65
Termo ri.° /11470 de 24-9-65
blocos oara anotaaaes bobinas brochuFornecedora
Gráfica "Fagral" Ltda.
(Prorrogação)
ras não impressa,,, cadernos de asara LITO—MAT1,
érico daCo:nuunão do
arto•ao
tas
ver, car a: para documentos, carteiras Circulo EsonPensamento
Infilástria Brasileira

C311Xh3 de analao caaernetas, cader.

aos. aIxs de cartão, caixas oara pa-

São Paulo

FOGRAL,

pelaria, caitoes le visitas cioba: comerciais . CIn t t õe% ind;crb contesi car.
tolhia, cadernos de papel melhnetrado
Classe 38
een branco para desenho, cadernos
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) • álbuns escolares, cartões em branco, cartuchos
pata retratos e autógrafos. balões (ex. de cartolina, crapas planograficaa cacetn para brinquedos) blocos para dernos de lembrança. carretéis de aa
correspondência blocos para cálculos pelo. envelopes, invólucros para cha
bloi.os para anotaolIes bobinas brochu ratos de papel, encardenaçacy de papei
ras ao maressas cadernos 'de escra
ver ca p as para documentos carteiras.
c..a.aas de °a p ela° iam:metas cader.
aos, caixa' de cartOo. caixas para pa.
pelaria cartões •de ViSl é dit, canetas comerciais . , t tóc- !alces conferi car
tolina, cadernos de papel melimetrade
e em branco para desenho,' cadernos
escolares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina. crapas planograficas, ca-

PRORROGACÃO

PERU

ou papelao. etiquetas, 'talhas Indicas
de celulose. guardanapos, livros
1á0 impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade. mata-borrão, ornamentos
de p apel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alurninio
asse 32
papéis sem impressão. papéis em branco
Para impressão. papéis fantasia, menos Almanaques, anuários aibuns impres
para forrar paredes, papel almaço com X* boletins. catálagos edições Miare',
ou *em pauta, pape) crepon. papel de stia folhetos, tornais livros impressos
dernos de lembranca, carretéis de pa- seda, papel impermeável, papel em bo- publicações impressas. p rogramas radiopeis°. envelopes. envólucros para cha- bina pare impress3o, papel encerado, fônicos e rádio-televisionados, peças
rutos de papel. encardenaçáo de pape/ papel biglênico, papel impermeável. teatrais e cinematográficas. programas
circenses t revistas
ou papelão- etiquetas. failhas Indicas para copiar, papel para desenhos. pabi l has de celulose. ,guardanapos, livros pel para embrulho impermeabilizada
Tirino n.° 712.468 de 24-9-65
náo impressos, livros fiscais, livros de papel para encadernar, papel para es(Prorrogaçãc)
contabilidade, mata- bo rrão, ornamentos crever, papel para imprimir. pape) pa- Indústria Brasileira de Aço S. A.
SãO Paulo
de oapek transpzrente, pratos papeli- rafina para embrulhos, papel celofane,
nhos. papéis de estanho e de alumiai°. papel celulose, papel de linho, papel
papéis sem impressão. papéis em branco absorvente, papel para embrulhar ta'para impressão. papéis fantasia, menos bac° papeláo, recipientes de papel, ro• PRORROGAÇÃO
pera forrar paredes, papel almaço com setas de papel, rótulo* de, papel, rolos
I B
ara sem pauta papel trepou. peei de de papel transparente sacos de papel
Int:latria Braelleinb
feda, papel impermeável, papel „em- bo- serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetei de papel
bina para impressa°. papel encerado.
papel higiênico, papel impermeável.
Termo
n.° 712.467, de 24-9-65
Classe 5
para copiar, papel para desenhos. pa .
(Prorrogação)
Aço em bruto, aço preparado, aia
pel para embrulho impermeabilizado
Liquigás do Brasil S. A.
doce, aço para tipos aço fundida aço
papel pare encadernar, papel para esparcialmente trabalhado. aço pálio . aço
13abia
crever, papel para imprimir, papel pa-afinado. bronze, bronze em bruto ou
rafina para embrulhos, papel celofane,
arcialmente trabalhado, bronze de
papel celulose, papel de linho, papel
manganês, bronze etn pó. bronze em
absorvente, papel para embrulhar taPROBROOAÇA0
barra, em fio. o'aumbo em bruto ov
baco. papel/to, recipientes de papel. roLIQUIGÂ3 11A DARIA
parcialthente p reparado cimento e.e.
setas de- papel. rótulos de papel, rolos
talim cobalto, bruto ou parcialmente
de papel transparente sacos de Ottf
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
aerpentinas, tubos, postais de carttio
Classe 47
aarclalniente trabalhado, ferro em bruto,
e tubetea de papel
Titulo de estabelecimento

Classe 18
Aros para guardanapos de papel
ag l .itinados. álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos. baldes

:ato para brinquedos) blocos para
-:oriespondencia blocos para cálculo*

&ocos aara inotações bobinas brochai.
mar ear. supressas., cadernos de escrt.
ver. capa. /ara docomentos, carteiras.

ret'xas de v.pelfin cadernetas. cadernos. caixas de cartão caixas para pe.
pelaria, cazties de visitas cartetés cOrnerciai g. ;anões adices contai cartolina, cadernos de papel mellmetrado
e em branco para desenho. cadernos
escolares, cartões em branco, cartucho*
de cartolina, crapas olanográficas. Cadernos de lembrança, carretéis de papelão. envelopes. envólucros para aba.

Papel. encardenação de papel
etiquetas. &Ilhas indicas
fôlhas de celulose, guardanapos, livro*
não impressos, liVT03 fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de p apel transparente. pratos
nhos. p a p éis de estanho e de,alurnInlo,
ratos dt°

ou papelão.

papéis rano impressão. papéis em branco
para impressão. papéis fantasia, menos%
para forrar paredes, papel , almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel Impermeável. papel em bo
papel encerado,-binaprmesão.
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar papel Para desenhos. páael p ara embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar, papel para ekcravar.- papel para imprimir. papel pi-

eafina .ara embrulhos. papel celofane,
papel celulose papel de linho, papel
lbsorvente. papel para embrulhar tabaco. papelão recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de Papel, rolo*
de papel tramparente sacos de papel
seasentinas tubos. postais de cartão
e cabeie* de papal
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Termo n.° 712.471. de 24-9-65
iurra.scaria "Ceivral do Tatuapé"
. Ltda.
São Paulo

CENTRAL LO
TATUAP
Classe 4!
Para astinguir: Lanches, refeições prontas, trituras e salgad.,1. bolinhos, cro.
goetes, churras.:os, custais. cochtnhas,
carnes, empadas, esoia. kibes. omeletes, pastéis. pizzas. saisicias, sandniches,
Galarias. tortas e doces
Termo n.° 712.472, de 24-9-65
"Barquinho" Drink s Ltda.
São Paulo

.!iARQUINHO
C.lasse 41
Para distir_guir: lanc..es. refeições prontas feitoras e salgados: Boliahos croquetes, churrascos cucus cochinhas,
carnes, empadas, esfil as, kibes, omeletes,
uastéls, pizzas. salsicnas, salitariches. saradas tortas e doces
de 24.9-65
• Termo o° 712.1;
( Prorrogação i
João i.aaé Mart as de Freitas

PRORROGAÇÃO

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos. "almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, 'canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papel carbonos,
ceulmbos, carimbadores. cola para papel.
et/adores. compassos. cestos para cor
reopondência. 4esenhadores, duplicado.
raa, datadores. estojos para desenhos.
rjos pára Canetas, estojos com minas.
saquadrosj.estolos para lápis, espetos,
estiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grarnpeadores. lápis etn geral. la piseiras. cna.
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas. máquinas de
escrever. jnácininas de calcular. maqui
nas de somar máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos. porta-lápis. oorta-canetas, porta
Cartas, prensas prendeCores de papéis.
percevejos - raara nantsii. perfuradores.
réguas, rasp adeiras de borrões. stencils
para mirrieógrafos, Unta' • tinteiros

Termo n.° 712.474, de 21-9-65
Isaac Schignagel
São Paulo

Termo n.° 712.475 dó 24-9-1965
Meller 6 Wajnberg Ltda.
São Paulo

PRORROGACÃO

DEFINITIF
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia. ásua de toucador, água de beleza, água de quine
água te rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e coaxos para os
cabelos e para a pele. brilnantina, bandolina. "batons' 4. osinér.lcos, fixmlores
de penteados„, petróleos, óleos para os
cabeio creme revanescenre. cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", lepilatoraos deso
dorantee, vinagre aromático. pô de arroz
e talco perfumado ou nào. tipis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar dlios e olhos. carmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, • sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. lentiEricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de perto.me; escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, saquinhos perfumado prepara•
tua sop
a sopinbu • essed
praa o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da coo.
cuia, glicerina " cri-amada para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cilios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele

Termo n.o 712.479, de 24-9-1965
Orleans Comércio e Indstria Ltda.
Rio de Janeiro

A MALHA ORIGINAL

Classe 36
Sinal re propavanda
Termo n.° 712.477, de 24-9-1965
(Prorrogação)
Classe 41
S.A. Paulista de Indústrias Quimicas
Corva
de peixe, carnes, legumes •
rix
"SAPIQ"
doces
São Paulo
Termo n.° 712.480 de 24-9-1965
Orleans Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

PRORROGAM
9 A 13 I Cl
Indústria Brasileira

etuno

Classe 4
Classe 41
Substâncias e produtos de origem ani- Peixe em conserva, azeitonas e azette
mal. vegetal ou mineral. em bruto ou
Termo n.9 712.481. de 24-9-1965
parcialmente preparados: Abrasivos em
Orleaus Comércio e Indústria Ltda.
bruto, argila retrataria, astáltico
Guanabara
bruto. &goda( em bruto, borracha . em
bruto. bauxita. benioun, breu. cânfora.
zaolim. chifres. ceras 'de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. Crina
cl" cavalo. 'crina co' geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais. espato. ervas
Têrmo n.° 712.476, de 24-9-1965
mechcinais, extratos. oleosos. estopas
(Pnlrrogação)
enxofre. tõlhas. fibras vegetais. flores
Anderson, Clayton
Co., S.A.
secas. grafites. gomes em bruto. granito
Indústria e 'Comércio
em bruto. kieselghur. líquidos de piauSão Paulo
tas. laica em bruto ou parcialmente
pre parados, minérios metálicos. madeiras em bruto ou parcialmente traba
PRORROGACIO
¡fiadas em, , toras. serradas e aplainadas
nanganês. óleos de cascas vegetais.
mica. mármores em bruto. óxido de
Classe 41
gazes solidificarlores. gelatina, giz. diSal, peixe em conserva, azeitonas e
rv dos. plumbagina em bruto. pó de
azeite
'soldagem para fundições pedras briTermo n.° 712.482, de 24-9-1965
tadas. piche em bruto pedra calcária.
Salinas Pereira Bastos S.A.
mantas medicinais: p edras em bruto,
Guanabara
quehracho raizes vegetais resinas, reunas naturais residnos texteis,
seivas. talco em bruto, xisto. listo
betuminoso e silicato
Termo n.9 712.478 de 24-9-1965
ffiWPMA53~~
Fusan — Representações de Revistas
Jornais e Emisseiras Ltda.
Classe 46
Classe 41
São Paulo
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Sai,. peixe em conserva, azeitonas e
Prússia. alvaiade de zinco abrasivos
...ob
azeite
algodão preparado oara limpar metais
detergentes. espremacetes, extrato de
Trmo a.° 712.483, de 24-9-1965
ars!. fécula para tecidos fósforos de
,Salinas Pereira Bastos S.A.
• 1. 1Guanabara
cera e de madira g goma para lavai
daria limpadores de luvas. 1Jc:rateios de
branquear tecidos liquidos mata-aordu
ras para roupas e mata óleos para rou
pas, plaina, óleos para limpeza de car
ros, pós de bran quear roupa aalicati
de sódio soda cáustica sabão em só
sabão comum sabat- de esfregar e aa
Classe 41
ponáceos. Mofos de polir • verniz
Classe 32
Sa, peixe em conserva, azeitouas e
para calçados •
Revistas

Cavalo Branco

Cavalinho
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Termo n.o 712.484, de 24-94961
Lafi S.A. Produtos Quirnicoã e
Farmacêuticos
São Paulo

ETACRII

orduras, linguiças, legumes, mortadelas
massas, manteiga; presuntos, ates, peixes, pães, queijo, salsicras e touciMo
Termo n.9 712.488, de 24-9-1965
Irmãos Almeida 6 Ferreira Ltda. •
Guanabara

Classe. 42
Artigos da classe
Termo n.o 712.489, de 24-9-1965
Imobiliária Atlântico Ltda. "IALTA"
Espirito Santo

COUNTRY CLUS
Classe 35

Couro. • peles preparadas ou aio, camurças, couros, vacinetas, pelicu e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas. carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estolas guarnições de couro para
automóveis, guarnições para .porta-blotos. malas, maletas, porta-notas, poetachaves. porta -niquela, pastas. pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viaGen, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Térmo n.• 712.486, de 24-9-1965
Rosi-Rosi S.A, Indústria e Comércio
São Paulo

ROSI-ROSI
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, ca.
tefatos dos mesmos: Almofadas de coumurças, couros, vaquetas. pelicas e ar.
ros. arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas par.
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estofai guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas. maletas, porta-notas. Porta.
claves, porta.niques, pasta& pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para
gem, sacolas, saltos, solas e solado,
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 712.487, de 24-9-1965
Sociedade Comercial "Usital" Ltda.
São Paulo

USITAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

DE GUARAPAR1.
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 712.490, de 24-9-1965
Catarino Quirino dos Reis
Espirito Santo

VITúRIA,
INDOSTR I A BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe
Tèrmo n.° 712.491, de 24-9-1965
Cosfeiraria Monte Líbano Lta.
Espirito Santo

MONTE IMANO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Térmo n.° 712.492, de 24-9-1965
Irmãos Moraes Ltda.
Espirito Santo

JOGO CAPIXABA,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
.014

•

Classe 42
Artigos da classe
Termo n. 9 712.493, de 24-9-965
Aylton Angelo
Espirito Santo;

UNIVERSO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Açúcar, chocolate, creme de leite, cha.
*areais, conservas alimentícias doam

ROUCO Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 712.495, de 24-9-1965
Blomaco Industrial e Construtora S.A.
Espirito Santo

Classe 3 •
Um produto çarmaceuti co ind:codo
como diurético
Termo n.o 712.483, de 24-9-1965
• Indústria de Calçados F. Rosifioi S.A.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.o 712.501, de 24-9-1965
Severino Matias de Souza
Espirito Santo

INDÚSTR I A BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ROSIFINI

Termo n.o 712.494. de 24-9-1965
Blomaco Industrial e Construtora S.A.
-Espirito Santo •

Classe 40
Artigos da classe

!Boneco Industrial
è Construtora
Nome Comercial
Termo n.9 712.496, de 24-9-1965 –
Francisco Teixeira da Cruz
Espirito Santo

HOTEL

SAG ES
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 712.497, de 24-9-1965
Francisco Teixeira da Cruz
Espirito Santo

GRANDE HOTEL

ESTORIL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 712.498, de 24-9-1965
Sandra S.A. Equipamentos de
Escritório
Espirito Santo

tOut p AmEmiOS 01 SCRI50110

Nome Comercial
Tértns as. 712.499 e 712.500, de
24-9-1965
o
Técnica de Fundações — Funtec Ltda.
Espirif Santo

FUNTEC
01IYOSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Arovos da classe
Classe 21
AI tio. da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artipos da classe
Termo n.° 712.502. de 24-9-1965
Fábrica de Brinquedos Cevonba Lulas
Espirito Santo

tIEGONHA
INDÚSTRIA BRASILEMA
Classe 49
Artipos da classe
termo n.9 712.503, de 24-9-1965
Indústria de Móveis Martins Ltda.
Espirito Santo

MARTINS
YNDOSTR I A BRASILEIRA
.
Classe 4
Artipos da classe
Termo n. 9 712.504, de 24-9-1965
Campos & Barbeis Leda.
Espirito Sasto

DOMINT
INDÚSTRIA BRASILEIRA)
Classe 42
Artipos da classe
Termo n.° 712.505, de 24-9-65
Sodré
W
Eswrito Santo

Slcrciiucruetro'
MIDOSTRIA

C:a.ise 29
Art:rios tU classeTermo n.9 712.3(W., de 24-9.65
Instaladnra Vitór i a 10a.
Espírito Santo
VITÓRIA

INDÚSTR I A BRASIISTRA'
C•asse 8
Artigos da
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SatZU

Termo n.° 712.507 de 24-9-65
Instaladora Vitória Ltda.
Espiri.0 Santo

rINSTA‘LADORA

VITúRIA LTDA.

ARMAZEM
VITÓRIA

Termo tu' 71? 508. d.. 24 9-65
T,,uiz Crt i s niemberg
Espirao Sar to

Classe 41
Artigos da classe
Termo ri." 712.514, de 24-9-65
Valdete Rananha
Espirito Santo

ARMAZÉNS1

ROMANTEX

Niutt p! Celterdai

G U A PUD
Classoa •!.1. 42 e 43
Titulo de esti,. 1 elecimento
Termo a' 7 2 . 3i.0, de 24-9 .65 •
Antônio
Gonzaga
Espio :Cento

ESPORTIVA
` ..1" .

Termo n.° 712.513, de 24-9-65
Demerval Teixeira Reis
, Espirito Santo

INDVSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe
Termos ris. 712.515 e 712.516, de
24-9-65
Renner Herr/mann S. A. Indústria de
Tintas e Óleos
Rio Grande do Sul

TINTAS

INDVSTRIA BRASILEIRA

;
49
Arti,..o da c.r.sse
Termo a ' /12.310, de 24-9-65
con Gomes Ia ft .astca 6 Cia. Ltda.
Lauto

in=

Termo n.° 712.524, de 24-9-65
Termo ri.' 712.519, de 24-9,65
C. F. Boe.'iringer 6 Soehne G.M.B.H. Laboratórios Organon do Brasil t tda.
São Paulo
Alemanha

CAROFUR
Classe 3
Preparado farmacêutico,

asaber: um

preparado à base de nitrofurano pare o
tratamento das doenças Infecciosas

Termo n9 712.520. de 24-9-65
lmogel — Imobiliária Guanabara Engenharia, Ltda.
•
Guanabara

IMOGEL
Clas.e 50
Sinal de propaganda
Termo n° 712.521, de 24-9-65
J. B. Gonçalves — Bar
Guanabara

Clasie 46
Detergentes
Termo a.° 712.526. de 24-9-65
Viferbras — Vidro e Ferors do Brasil
Ltda.
Guanabara

VIFERBRAS

CANTINHO DO LEME
Classes: 41, 42 e. 43
Titulo de estabelecimento
Termos' ns. 712.522 e 712.523, de
24-9-65
S. A. Cotonificio Gávea
Guanabara

meele~~~
4IlikEZWEWP

VIDROS E FERRO
DO BRASIL
Classes: 5, 14. 16, e 33
Titulo de estabelecimento
Termos as. 712.527 e 712.528, de
24-9-65
Viferbras — Vidro e Ferors do Brasil
Ltda.
Guanabara

'

VIFERBRAS

Ilidústria Brasileira

Classe 16
Tintas para construçõek
Classe 28
Tintas para indústrias
Termo 11. 9 712.517, de 24-9-65
Serviços Especializados da Imunização

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
Ciais,: 3
doce. aço p ara tipos aço fundido. aço
.
Arrio., .ia c.usse
narcialmente trabalhado. aço p álio. aço
Ltda.
•-efinaclo bronze, bronze em bruto ou
Termo n." ,712.511, de 24-9-65
. Guanabara
oarcialmente trabalhado. bronze de
Macol — Materi.I de Construr‘a
manganês bronze em pó. bronze era
Espirito Santo
barra em Fio. chumbo em bruto ou
narcialmente ',reparado. cimento, mecobalto, bruto ou parcialmente
thlico
Classe 16
, rnhal h ado couraças. estanho buuto ou
Material de .revestimento plástico de parcialmente
trabalhado. Ferro em bruto.
paredes, usa-10 na construção
nn barra ferro manganês Ferro velho,
Classe 28
ousa em bruto ou parcialmente trabaClasse 2
r.:.lesse 16
Material de revest'tnento plástico de lhado ousa temperado gusa maleável.
Para distinguir um produto compacto.
Artigos da classe
paredes
lâminas de metal lata em fôlha latão
desinfetante e microbicida, a ser :Mn ado
cot fõlha, latão em chapas. latão een
Termo n.9 712.512, de 24 _9.65
Termo
ri.'
712525,
de 24-9-65
interna dos ascultadores
na
parte
Armec — Artigos Médicos Cirúrgicos "
Viferbras — Vidros e Ferros . do Brasil vergalhões, ligas metálicas. limalhas.
telefônicos
monésio. manganês. metais não trabafl . A.
Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhados. meTermo n.° 712.518. de 24-0.65
Espirito Santo
Guanabara
tais em massa. metais estampados.
Pálio Difusora 26 de Abril de 'mann
metais para solda niouel. zinco
Ltda.
Classe 16
Santa Catarina
ARMEC ARTIGO-S
Para distinguir: Materiais para construções e decoraçôes: Argamassas argila.
MÉDICOS

MACOL

CIRÚRGICOS S. A.
Nome atxnercial

Its.Dio DIFUSORA 26 DE
ABRIL DE IêAARU I LTDA:
Nome comercial

VIFERBRftS

VIDROS E .FERRO

areia, azulelos. patentes balaustres. blo-

DO BRASIL LTDA.

,:ão

Nome comercial

co, de cimento hloros oara oavinwnta.

calhas. cimento, cal. cré. chapas
io`ames caibras. caixilhos: 'adunas;
cha pa: para coberturas, caixas dágua
caixas para coberturas, casa ilágua,
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Têrmo n.° 712.533, de 24-9-65
caixas ae utaLarga para etixos, edificaçõe) premoldadas. estuque, emetizo° de Rio-Lisboa — Turismo e Viagens Ltda.
Guanabara
base astáltico. estacas. esquadrias. estrialas de metal, ladrilhos. lambris. luvas
de junçâo, !ages. iageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. nzarOC)-1-1513°P‘
detrai; para construções. mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
.soa de cimento e cal, hidráulica, pedra
letl‘S‘‘‘çl
tornar impermeabilizantes as argamas
`n_
Nome comercial
gulho, produtos betuminosos. impermea
bilizantes liquidos ou sob outras formar
Têm) n.° 712.534, de 24-9-65
para revestimentos e outros como nas Máquinas Agrícolas Santo Antônio Ltda.
Construções, persianas, placas para paRio Grande do Sul
vimentação, eças ornamentaLs de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas andrciaos para uso nas construções, ' par.
:PRORROGAÇÃO
gutas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
telhas, tacos, tubos de ventllaçâo, canvitrós

NOPS

Tèrmo n.° 712.529, de 24-9-65
Editora Abril Ltda,
São Paulo

Perspectiva
!
Indústria Brasileiren
Classe 32
Artigos da classe
Têmio n.° 712.530, de 24-9-65
Editora Abril Ltda,
São Paulo

N.... , . '..

P

._ . .

roieçao
MI

‘,Indústria Brasileira

Classe 6
Máquinas agricolai>
Térmo n.° 713.535, de 24-9-65
• Knack, Midler S. A. Indústria •
Comércio
Rio Grande do Sul

'PRORROGAÇÃO
•

LONI

/

Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados

CIaguie' 32
Artigos ala classe
Termo n.° 712531, de 24 - 6 -95
Editora Abril Ltda.

São Paulo

Têrmo n.° 712.536. de 24-9-65
Resana S. A. Indústrias Químicas
São Paulo

alumiai() em o& alvaiade, amua antidePotássio, acetato de zinco, ácido bórico
ácido oxálico. ácido nitrico, acido fênico, ácido enrico, ácido salicilico. ácido benzóico. acto!. água oxigenada. albagina. albuminato de tarro, argirol
arseniato de tarro. arseniato de más sio. arseniato de sódio, antimónio metálico. amoniaco liquido. arena', aristal.
acetalilida. bálsamo de peru. bt-irlorete
de mercúrio. bicioreto de mercúrio. bitostato de cálcio, bicarbonato de sódio,
bolus, alba. boricina.. borato de sódio.
benzonattol, benzoato de mercúrio, bistumose. bicarbonato de potássio, breu
FF. cola sintética. composições
cas utilizadas pelas indústrias. textfis e
pelos cortumes, corantes, minerais para
uso na indústria. creosoto para uso 2d2
indústriaa, cateina, cal virgem, carbonato de ferro, carbonato de nsagnesio.
carbonato de • sódio. carvão vegetai
reto de cálcio. cloreto de magnésio,
cloreto de amónio, cloreto de col, ciocloreto de sódio, cloreto de notássici
colargol, colodio elástico, tremor de
tártaro, cuprol. citrato de ferro, citrato
de quinino, citrato de ferro verde, carbonato de amónio. cloreto de zinccs
crbonato de potássio, carbonato -de
manganês, dermatel. desengrakantes
para niquelaçao. desoxidantes para metais. desincrustantes para máquinas. eis.
fhtTC em pó, estearato de alumiai.).
essências de gomenol. essência de eucalipto, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsiona ates para
produtos asiálticos, esmaltes. ater. kinsaiu. tormol. fosfato de -ferro, fostatc
de tricálcio. fosfato de potássio. tostatc
de sódio. fosfato de amaina,, fluidos
para freios. glicerinas, glicirotostato de
potássio, glIcerotostato de magnésio,
glicernfiistato de sódio e cálcio. "glicoi
gomelinas. bidratos. hidrossulfitos. hermitor, hemoglobina em pó,
hi possuifitos de . sódio, todo 'metálico.
todureto de chumbo, iodureto de arsénico. iodureto de prata, todureto de en.
x0fre. feitio!, todureto de potássio. YDlxm2eabilizantes. tactotostato de cálcio
lacirina, lactato de cálcio. lanolina
Termo n. 9 712.537, de 24-9-65
- Reichhold Chenbcals, Inc.
estados 'Unidos da América

Synthe -Copal
Indústria Brasileira

jndiaatrletaBraaileirn
Clasie
" 32
Artigos da classe

Tênno a.* 712,532, de 24-9.65
Editora Abril Ltda.
São Paulo

j.

diu
'C

Imerso
-Indústria
Brasileira
Clame 32
Artigos ia dam,

Classe 1
Para diatinguin substâncias qutral?as.
usadas em geral nas indústrias. anilinas
absorventes. alcatráo, água tez. álcool
tonantes, anti-incru.stantes e desincrus
tantas 'sara caldeiras. arsénico acetona, acetato de chumbo, acetato de
cobre, acetato de embalo, acetato 6e

Casse 1
Para distinguir: Absorventea, acetona
ácidos, acetatos agentes quimicos para
o tratamento e colorade de libras, te
ciclos couros e celulose: aguaraz,
31, albumina anilinas: alumen, alvaiade
alvejantes, industriais. aluminio em P6
aznoniaco. anti-incrustantes anti-exidan
tes, anu-corrosivos antidetonantes. azo
'tatos. agua acidulada para acumulado
reg 4gua oxigenada oart fins industri.
ais. amónia: banhos para galvaniza‘lia
benzina benzoi betumes bicarbonab
Is sódio. le '10tAÇIO: ca l virgem car
vlSes. carbonatos catalizadores celulo
se chapas fotográficas komoosicóes es
amor% da incêndio, dota, corrosivos

cromatos„ corantes, creosotost descoram.
tes, desincrustantea, dissolventes: caiu!sei fotográficas, enxofre, éter,
tes, estearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, flid•
dos para tratos, !ormol. fosfato. Industriais, fósforos industriais fluoretos.
fundentes ara soldas galvanizadores,
latina para fotografias e pinturas. 9111
glicerina: ah:tratos, tadrosultitosi impera
meabilizantes, ioduretos; lacas; massas
para pintura. magnésio. mercúrio; nitratos neutralizadores, nitrocelulose; praoxido., oxidantea. óleos ara tritura. óleo
de linhaça: produtos qubnicos para intprema°, potassa. industrial, papéis haliográficos e rellocopiata peliculas leualvela, papéis para fotografias e analises de laboratório. alimentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tintas, prearações para fotografias. produtos para niquelar. pratear e cromar,
produtos ara diluir tintas, prussiatol reativos, removedores: sabão neutro, sais.
salicilatos, secantes. sensibilizantes.
catos soda cáustica, soluções quimicas
de uso industrial, solventes, sulfatos;
tintas em p6, liquidas, sólidas ou paitosas para madeira. etrro, paredes. construções, decorações. couros, tecidos, libras, celulose, barcos e velculos. talco
industrial thiner; vernizes: zarcão
Terrm, n.° 712.538, de 24-9-65
Reichhold Chemicals, Inc.
Estados Unidos da América

ydrogum
indústria

Brasileira'

Clame 1
Absorventes, acetona. ácido*. acetatea,
agentes quimicos para o tratamento e
iorazao de fibras, tecidos. couros e em'taloa: água ria, eilcool. albumina, saibua: alumia, alvaiade, alvelantes ta.
dustrials, alumtnio em pó amoníaco.
anti-incruatantea, &In-o:Usines, as*
oxidantes, and-corrosivo& anu-detonastes, azotatos, água acidulada pare
acumuladores, água oxigenada pari
fias ladustrials, amónia: banhos para
cialvanizadio, franzina. bemol. betumai
bicarbonato, de *ódio, de pottasai
virgem. carvões, carbonatos. abalize"
dores, celulose, chapas fotografe:sã,
composições extintores de Incêndio. cbs*
ro,

corrosivos, acantoa, corantes, ere4P

%otos; descorantea, desincrustaotea,
ioiventes: emulsões totograficas. anicir

éter, esmaltes tatarema: feno!. Ma
nas gensibilizados parti fotograftaa,

sadcaa4i. formo!, Matos industriais, fáso
Foros industriais fluoretos: galvnalude

res, gelatina para fotografias e pinara:
Ma. glicerina; hidrato.. bidroaulfitnm'
, m p erineabilizantea loduretoss
massas para pintura, magnésio. mar.
:imo; nitratos, neutralizadores, uterocm.
ttilose: óxidos. emridantes, 6leol pari'
ointura. óleo de linhaça; Produtos (Pd',
micos para Im pressão. Pot aise %chim.
'rial. papéis emulsionáveis para a fo•
to ara fla, papéis de turnesoL papéis In.

(logrtficos a beliocopittara psAceikki

4b
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MARCAS DEPOSITADAS
Asousam~".....~PublIcacio falta do 'ardo com o art. 230 do Código da Propriedade Ipdostrial. Da data da puSlieuto começará a
cozer o prazo de tla CO para o datÁlàmento do pedida. IlairWate Uai trato Podara° aPeesentar suas 017011 0694 ao Dessisumaaa,
kadatial da Propdadade Industrial agudas que sé 'plIgaratst prdjtsdiaadoit coes a oansaaala do ~dee rmitteeitta
Mit

aeasivels, papéis para fotografia e aná- *Nato& soda cáustica, soluções quílises de laboratório, pigmentos, ponta" micas de uso industrial. solventes, sulpós metálicos para e composição de fatos: tintas em pé, liquidas, sólidas

;IP

finta& preparações para fotografias. ou pastosas para madeira, ferro, pareprodutos para niquelar, pratear e cro. de., contrações, decorações, couros, ta
mar, produtos para diluir tintas premis- Moa, fibras, celulose, barcos e vaite; reatives., removtdores, reveladoria
calos, talco industrial, ilibe,.
sabá° neutro, saia, 'alicates, seamtaii,
Termo a.* 712.540, de 24-9-65
waratoa, soda cáustica, soluções gulRafael Martins Pinheiro e Zoenio
osices de uso industriaL solventes, gruiCoimbra do Santos
fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
Guanabara
OU pastosas para madeira, ferro, parede& contruções. decorações, couro& tecido., fibras, celulose, barcos e veiculo& talco industrial, diriam

RARMITE

Teimo a.° 712.539, de 24-9-65
Reichhold Chernicals; Inc.
Estados Unidos da América

•21DOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Cigarra para fortas
Termo n.° 712.541, de 24-9-65
Colchões de Molas Horizonte Ltda.
Puanabara
•

YORIZONTE
Classe 40
Colchões de molas
Termo n. 9 712.542. de 24-9-65
Br•-•.col — ,Escritório Perito Comercial
Contai! Ltda.
Guanabara

Oasee I
Absorventes, 'acetona, acido'. eiottatos.

agonies guinde°. para e tratamento e
intoçlio de fibras, tecidos. couros e celulose água is, álcool, albumina, sal.

ESPECO

Classe 50
a alumes, alvaiade, alvejante. tala. ale/mulo ma Pá amoldam • Para assinalar impressoil'em geral

ttati-Incrustastes. anti-oxidaates., andTermo n.° 712.543, de 24-9-65
trocidante ^. anti-corrosivoa, anti-detamm. Arte e Decorações Três _Caia Ltda.
Iça azotatos, água acidulada Para
Guanabara

•s'aratiladorea. água_ oxigenada para

ÁS industriai& sabota; badice Par.
benzina, 10~1, betumes,
carbonata de sódio de potássio: cal
Virgem carvões, carbonato& mitializaLena Melem dispas fotográfico.,
Sionepoaições exatores de inekodio. cio.
ao, • corrosivos, cremai." COM"MIO'
o u deseoraates, derdsserusteatea. disMe
te& emulsões fotográfica& taxo.
Mr. esmaltes estereato& fenol. fpasessibilisades para fotografia'.
Xittioem. formol, fadai** industriais, Noa
Pneu industriais ?literatos: galvanizado' isa, gelatina para fotografias e pintura.
glicariaas kir/ratos. hidrosullitOS:
abilimmtes, iodureecsa lacas;
*sanas para ... pintam niagattsio, marfo:1m nitratos, neutralisadores alteeee.
IW oset óxidoa, oxidam**, óleos para
ofotu-a. 61e0 de liabaça: produtos gelss para, laspressio. Dotam butua
= PaPdl" mataimsável. para a to11.grafia. papéis de teimosa papéis ia•bogriFficos • kellocopistaa. pelico/ai
1~1 ~ papéis para biografia e aná
4 laboratório. oiairientori ootaism
X metálicos para a omposição de
datas, preparacões oura fotografias
• p-odutos para niquelar pratear cro
mis, prc3utos para diluir tintas oromia
1»: reativod, removedores, reveladores
ambos ama.: asa, gabada" asas"

TRÉS
Classe 16
Papel para forrar casa
Termo ft.° 712.544, de 24-9-65
Rico — Representações. Indústria e
Comércio Ltda.
Guanabara

RICO
Classe 41
Artigos da classe
Temo a. 9 712.545, de 24-9-65
Alcino Mala Daliz
Guanabara

São Paulo cão
Classe 32
Sinai de propaganda

Termo n.° 712.546, de 24-9-65
Syntex Corporation
Paramá

T6imo n.° 712.549, de 24 -9439
Alcino Mala Diniz
Guanat ara

Esta é a sua vida
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na mediana
ou na 1; rmácia. vacinas e biocalt iras
para serem usados na medicina e na
farmácia
Termo tr.° 712.547, de 24-9-65
Sebastião Jorge Fontes Garcia
Guanabara

MONJOPINA
Indústria Brasileira
CIJsse 42
Para distinguir: Aguardente, anil, ape.
ritivos: bagaceira, batidas. branda bater; cachaça, cervejas. cidra, conhaque
extrato de malte fermentado. fernet; ge.
nebra. gengibirra; gin. gingen kirsch
kummel: licores; marasquinhos: nectar.
pipermant. ponches; rum. sucos de frutas com alcool; vinhos, vodka;
whisky
Tearno n ° 712.548, de 24-9-65
Lanifício Sulaogranclense S. A.
Rio Grande do Sul

(:.a...s.> 32
Sinal de propaganda

Termo n.° 712 550, de 2436á
Aleirai Mela Dinis
Guanabara

Rio Cão
Classe 32
Sinal de propaganda
Termo n.° 712.5 .51 de 24-9-65
Cia. Atlántica de Investimentos
Catlandi
Guanabara

FUNDO SUL BRASIL
DE VALORIZAÇÃO
Classe 33
Título de esti belecimenro
Termo n.° 712.552. de 24-9-65
Imobiliária Brasilibano Ltda.
Guanabara

•BRASILIBASO
,

ENDOSTRIA BRASILEIRA

SOFT
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 'citas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças. casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações. 'corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias. casacos, crineios dominas, echar,
nes. fantasias, fardas para militares co.
!saiais, fraldas, galochas. gravas "," flor
ros, logos iingerie, laguetailaaties
luvas, ligas, lenços, mantas.-43,;netas
maiôr, mantas. mandrião. manti4s Da
leras, palas. penhoar pulover, paiarinas
amigas, pouches, polainas, pijamas. Du
nhos,.oerneiras. quimonos. regalos
-rale d
' e chambre. roupão. sobretudos
aispensAricas, sai4as de banho. sanaa:lag
,:teteres sharts.'sungas. sintas ou siara»
touca, turbantes, ternos, uniformes
•
* e vestidos

Classe 25
Artigos da classe
Termo n.° 712.553 ,de 24-9-65
Manuel Francisco Pereira & Cia. Ltda.
•Guanabara

SÃO JORGE
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
.
Artigos da clasÉe
Termo • n.° 712.554, de 24-9-65
Copiadora Tupi Ltda.
Guanabara •'

INWSTRIA. BÚS'ILFÁBA
"
Classe 25
Artigo da classe

weer.
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:41 da adido min o art. 120 do C44,1go da Propriedade Industrial. Da data da publicadto começará a
coam prez) do diaa para o datorimento do pedido. Durante Use prazo 12(r:iene apresentar suas oposições ao Departainent•
Aracional da PYepeiedade industriai aqueles que ao Julgarem prejudicados com a COLICUSãO do registro requerido
Pl1blreat03

Termo tt.° 712.555, de 24-9-65
Washington Bittencourt
Rio de Janeiro

Termo n.° 712.562. de 24-9-65
Engenharia Ltda.
Cotepa
Guanabara

ESCOLA NORMAL
SANTA MIGRA
Classe 33
Titulo de estabeiecimentda
Termo n.° 712.556. de 24-9-65
Curso Revisão Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 16
Insígnia comercial

CURSO REVISÃO

712.563, de 24-9-65
Termo
ratepa — Engenharia Ltda.
Guanabara

COTEPA

MACAÉ
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigo da clame
Tênno n.° 712.558, de 24-9-65

Auto Melapin Ltda.
Guanabara

AUTO
.MELAPIN LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 712.559 ,de 24-9-65
Auto Melapin 'Ltda.
. Guanabara

MELAPIN

lhas, torquezes trilhes, tubos tubula.
çbes. tampões, tã a vadeira s. telas de

INDÚSTRIA BRAZILEMA

armee, trincos, ta;as. travessas, tesouras.
trancas, tratadas, talheres. ta/hadeiras
-entoas para panelas • caldeirões. ter.
ririas, sachos, trens de cosinha. torra-

Classe ;21
Artigo da classe
Termo n.° 712.560, de 24-9-65
Yvon M. Leal
Guanabara

GENERAL OUTDOOR
PUBLICIDADE I
Classe 32
Titulo de estabelecimento
' Termo n.° 712.561, de 24-9-65
Cotepq — Engenharia Ltda.
a
Guanabara

COTA
5

,.

•'

ENGENHARIA LTDA.
- 'Nome cornircial

.:antoneiras. chaveiros, canivetes, chave.
verias, cremones. cadinhos crivos, chan.
tradores. cessinetes, cabos, chaves, cha,res para . porcas circulares, chaves tas.
luiraittrica, correntes para chaves. cui.
cbetes, chaves para porcas, distintivos
dobradiças, descanse . para 'te.beres, pratos e copos, envidas. esferas engates

catana& de metal. estribos. espátula*
amolo, de metal para carimbos. eixos
expandidor para tubos, estruturas asetâ.
escarradeiras, espremedores. espu.
madeiras. formões, fnices, ferro para
cortar capim. ferrolhos. facas tacões
fechaduas. fruteiras, funis. férmaa para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
doem, bolos, cambadas e Pudim. flanges.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
Classe 16
'
perfurantes para marceneiros, fechos
Artigo da classe
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos. guanições de metal
Termo n.° 712.564, de 24-9-65
garfos, ganchos para quadro& grampos
Farmácia Rodoviária Ltda.
para emendas de correias, grades para
Rio de janeiro
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
como'. grossas. garrataa ditosas. toe.
lhos. jarros, limas. laminas licoreiroa
latas Ivas, ihniguetal, leiteiras tnacha.
cunhas. molas pear cortas, martelos
marraras, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, manteguetras. malhos
navalhas. Males, puas. pás, pl.:arem,
Pregos, ponteiros. parafusos. porcas.
pratos, porta-gelo. poseiras, porta-não
norta-jolas.. paliteiros, manelat puxado
raia placas. pregadores. porra-esponjas
Classe 3
aeneiras, pinos, plainas. perfuradeiras
Substâncias quirnicas, produtos e pre- Pires, pinças. panelbes. porta-copes e
parados para serem usados na medicina gairafaa, passadores de roupa. ¡vem.
ou na farmácia
lhas. rasteias. roldanas. ralos, regadores
rebites, reduções. recipientes de metal
Termo n.° 712.565, de 24-9-65
F. L. Kanitz Indústrias Químicas Ltda. rodisios. roscas de aço inavidável. te.
alstros de. aço inoxidável. registros
Guanabara
serras. serrotes. &iões. saleiros. sacarr6-

Çlasse 33
Titulo de estabelecimento
Termo ri.' 712.557. de 24-9-65
Danilo Luiz Martins
Guanabara

•

Teimo n.° 712.566, de 249-65
de pedreiros, cadeados. correntes, cabl
des, chaves de parafusos, conexões para Mar S. A. Comércio e. Adminialração
encanamentos. caixas de metal para
São Paulo
norte:ses, colunas, canas, chaves de fenda. chaves inglêsas. cabeções, canecas
copos. cadsepots, centro de mesa. aoqueteleiras, caixas para condimento de
aliosentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. cuscuseiroa, cabides de metal.
:abo& caixas de ferro, cruzetas. curvas.

delas, orin6is, vasos, vasilha:cel. vermes. mandril de expansão. freza de

Indústria Brasileira'

1

5

Clame 11
Para, disthiguir ferragens e terramentaa:
Abades, alavancas, arruelas. arrebites
argolas. ahiraves, armações de metal.
abridores de latas arame. aoarelima de
chá café, assadeiras, açucareiro" aipi.
relhos cora lavatório& arandelas. amatas. ' aros, almofadarlses, amolaolores
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas. bigornas. -baixelas
bandejas. bacias, bonabonieres. baldes
para facas. baterias de cosinha colheborboletas. baterias, bases de metal. bra
çadeiras, bules, bisagra, buchaa. Isaiaba

cbanfrar. guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem. cora pastas. badanares, cantos
>ara estofos, colchetes para -malas, cravos, enfeites, fécho para pastas e para
oassadores de correias. portei.
.as. prendedores de papel. suportes.
•tornicruetes e tubos de exteastio
Termo ra° 712.569, de 24-9-65
Marel
Máquinas e Artefatos Eletrônicos Ltda.
. Rio de janeiro

MAREL MÁQUINAS
E ARTEFATOS'
ELETRÔNICOS LTDA.
Nane acanudai

Classe 8
Aquecedores, aparelhos automática
para descarga de água — bofas — chuveiros — duchas — espalhador para
mictório - • estojos para filtros com tor.
neira — gate-valve — aparelhos de
ligação para banheiros — misturadorea
para ban':leiros — regadores automáticos — registros para bidês, bebedouros,
lavatórios, banheiros e pias — siftiet
— torneiras de compressão — válvulas
para água
Termal na. 712.567 e 712.568, de
24-9-65
Cyla Machado
Guanabara
tI7mINInVi1111111141HIMallilliW141:11$.

SEGUROS'
.5
TÉCNtCA E AOMINITTRAÇA0
1

1 E SECAMOS EM ORAL
'

Classe 33
lnsignia comercial
Classe 50
Corertagem de seguros
Tendo n.° 712.570, de 24-9-65
Marel — Máquinas e Artefatos Bleu&
nicas Ltda,
' Rio de Janeiro

Classe II
Para d.stinguir: Aerômetros, *nem/Suta.
troa: aparelhos para analisar alimentos;
aparelhos elétro-técnicos, físicos, foto.
gráficos, geodésicos. Isotérmicos, nticreild
métrico& aparelhos ozonizadores; na+
relros de projeção; aparelhos retificade4
rei de energia elétrica: aparelhos par*
revelaçg o; aparelhos de contrõle;
tómetros: cinarnatógrafos: cromatosta..
P os: carnaras fotográficas: coloimetrop
barõmr,los: binóculos: bússola^
tragenes lotograScos: esterco-comparo.
dores; estereosc6pplos; fotómetros, km.

fid

40
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
- correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar SUAS oposições ao .Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro reauerldo

!o: lentes de contato: luclmetros: lupai, Termo n.° 712.577, de 24-9-65

suo

metrônomos; medidores quilométricos; Silcafé — Mercantil e Agrícola Ltda.
medidores, totalizadores; medidores daSão Paulo.
4s,
Dum medidores de gasolina: medidores
de essências; medidores de eletr.cidade,
raeidores de fator potência; medidores
de profundidade: medidores. de rotação.
ntediores de tempo; medidores de watts
hora: - microscópios; ancrospectoscópios.
saonóculos: nivela de mercúrio;
objetivas fotográficas. objetivas ocula.
reg,. óculos: óculos de alcance: ocilógra
foi: oftalmoscópios: oftalmômetros: optemeras: pés para cámaras totográti
tas; periscópios; piroscópios: planimetros: planómetroi; pluvômetros. poteneibmetros; polarimetros: quadrantes asClasse 41
tronômicos; quadrantes polares; quaCafé torrado, moldo e em grão
drantes maritimos: quadrantes solares;
—
quadrantes verticais; retractèmetros; ré.
Termo n.° 712.578, de 24-9-65
guas corred.ças; réguas graduadas: ré. Rique S. A. — Crédito, Financiamento
gcas métricas: réguas de cálculo: sacae Investimentos
timetios: sextantes; teodolitos; telescó.
Guanabara
pios; telescópios de inversão; telêmetros termostatos; termómetros
Termo n.° 712.571, de 24-9-65
Sonda — Comercial e Exportadora
Ltda.

((SONDA»,
'Indústria

Brasileira'

Classe 4
Madeiras em bruto
Termo n.° 712.572, de 24-9-65
nadeireira Industrial Xanxeró S. A.
Paraná

Classe 4
Madeiras em bruto
Termo n.° 712.576, de 24-9-65
Bgi• e Lanches Cantinho do Céu Ltda.
São Paulo

CAFÉ MINHO

UN1DYNE
INDUSTRIES INC.

Classe 41
Café em grão, torrado e molda
Termo n.° 712.583, de " 24-9-65
Luiz Carlos Ferreira
Minas Gerais

Nome comercial
Termo n.° 712.588, de 24-9-65
Produtos de Petróleo Promac Ltda.
Guanabara

LUCAFÉ

FTS - 800°

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Tèrmo n.° 712.584.•3e 24-9-65
Livraria São José Ltda.
Guanabara

Classes: 1 e 47
Para distinguir um aditivo para óleo
. lubrificante
Termos ns. 712.589 e 712.590, de
24-9-65
Gevaert-Agta N. V.
•
Bélgica

'RIQUE S. A.- Crédito,
Financiamento
e Investimentos
_

cop
, 'td?/
44,

el"1145.49

Classe 50
Para distinguir: Bilhetes del Maria, car
tazes impressos literais de propaganda
cheques, clichês, cartões termosplásticos
de Identidade, etiquetas impressas. lata
ras. golhinhaa impressas, notas promissórias. recibos e rótulos
Termo n.° 712.585, de 24-9-65
Produtos de Petróleo Prcrnac Ltda.
Guanabara

CA7
Classe 50
Estudos e projetos de engenharia
Temo n.° 712.581, de 24-9-65
Eletrônica Tranaglobe Limitada
Guanabara

Classe 42
Para ni..t,nquir: Aguardentes. aperitivos, atEiZ. hitter, brandy conhaque 'car
vejas feeaprt, nenebra qin kumel tico
res. nectar, ounch. punpertnint, rinim
sucos dd trutas sem álcool vinhos ver
muth, vinho, espumantes. vinhos
quinados e whisky

n.° 712.587, , de 24-9-65
Produtos de Petróleo Prontac Ltda.
Guanabara

Classe 50
Crédito, financiamento e investimentos
Termo n.° 712.579, de 24-9-65
Rique S. A. — Crédito, Finana.amento
e Investimentos
Guanabara

Nome .comercial
Termo n.° 712.580, de 24-9.65
Engineering Science do Brasil S
Guanabara

Indústria Brasileira.

Tenuio n.° 712.582, de 24.9-65
Jos' Bertolucci.
Minas Gerais

Classes: 1 e 47
Para distinguir um aditivo para gasolira
diesel e fuel
-Termo n.° 712.586, de l4-9-65
Produtos de Petróleo Prarnac Ltda.
Guanabara

Classe 1
Produtos químicos usados em fotografia
e material fotogr fico sensível à luz,
inclusive papéis, fPmes e placas
Classe 8
AparelSoe fotográficos e cinernatográticos e utenslios para recepção direta
ou reprodução de sons
Termo n.° 712.591, de 24-9-65
Auto Peças Bari-Volks Ltda.
Guanabara
. .

BARI-VOLKS
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Termo n.° 712.593, de 24-9-65
Toalheiro Brasil S. A.
Guanabara

GRAXEX

Classe 37
Roupas larancas. para cama e mesa:
Acolchoados para camas colchas cobertores esfregões fronhas. guardana
pos, logos bnrdados, logos de roalhas
8
lençóis. mantas para camas panos para
amplificadores,
Rádios, televisores,
cosinha e panos de oratos toalhas de
transmissores e aparel'os eletr5aorr.ésClasse 47
rosto e banho toalhas de mesa toaticos
Para distinguir aditivo para qaaolina lhas para iantar toalhas para ,-há e
café, toalhas para banquetas. guarnicees para cama e mesa, toalhtnhas
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
(cobre pão)

0QTANAL

