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SEÇA0 III
ANO XXIII

N. 250

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 28 de dezembro de 1965.
Retificações:
~Cio Trivellato — Recorrendo do
despacho que deferiu o pedido de modelo de utilidade pa.a novas disposições introduzidas em etiquetas e placas do requerente Pompeo ftalo Mazzarella — A retificaçáo é para o
número do têrmo 115.554, que saiu
apagado no Boletim do dia 13 de
dezembro de 1965, e retificado em
23 de dezembro de 1965.
Dana Snaps Indústria e Comércio
de Bebidas Ltda. — Recorrendo de
despacho que indeferiu o têrmo número 367.496, marca Dana Snaps. —
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: Nego provimento ao recurso. — Em 20 de novemoro de
1965 — Daniet Faraoo — Ministro eia
Indústria e Comércio. — Republicado
par ter saldo com incorreções em 13
de dezembro de 1965.
ORDEM DE SERVIÇO Ne 1

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
se acnavam, ene graude recurso, pendentes de sua decleeo, em virtude de
.•
delegação de poderes:
•
• 1.9 — Que se noeirique aos recorrentes nos aludiaos processos para
que, aentro do piaeo legal
dias — reafirmem o sdU intereese
ta dias
no prossegtumento -e exame cios recursos interposeos, sob paria de erem os mesmos .cleciarauus ueeertee e
arquivados peio uso cumprimento
dessa exesencia, de acerai), alias, com
o prescrito no art. 197 do Côdeeo cia
Propriedade Industrial;
2.9 — Que no D.N.P.I., biscateiamente suoordinaao ao Diretor Gelar,
passe a luncamar o Lirimo de ..eratreino, já ciesignauu peia eoraria numero 7, de 30 de novembro de 156e,
especialmente enciteregauo do preparo ou Instrução de toaos os piucessos
nas condições acima cc.:era:as, incumbindo-Me promover as notificações,
dar vista aos respectivos intereseadoe,
recolher, diretamente, as petições pelos mesmos endereçados ao D.N.P.I.,
para a devida juntura, ou permitir
ees partes, quando fôr o caso , que
façam declarações em cumprimento
às exigências 'determinadas.
No caso de petições, fica estubereeido que devem as partes protocolálas, previameme, no D.N.P.I., para
o seu encaminhamento ao Grine.) cie
Trabalho para os tins de direito.
3.9 — A medida que forem sendo
atendidas as notaticaeões, cumpre ao
Grupo de Trabalho emitir parecer
sumario e conciuszvo, rela..ivarnente
ao recurso. propondo o seu arquivamento ou o seu provimento iu nao,
encaminhando esse parecer ao Diretor Geral que o submeterá ao Secretário da indústria, ao qual caberá
exclusivamente a decisão final em
•
cada caso.
4.9 — Na hipótese de ser verificado
erro ou omissão de informações relevantes, sere admitido, excepcionalmente, pedido de reconsideração, nos
termos da Portaria n.9 6-65 desta
Secretaria.
José Acctoly de .Sá — Secretário cie
Indústria, Substituto.

O Secretário da Indústria, mendetido às sugestões que lhe forem
feitas pelo Diretor Ge.al do Depar. mento Nacional da- Propriedade MI dustrial e usando das atribuições que
lhe confere o art. 4e, n.9 X de Decreto n.9 535, de 1962;
Considerando que se faz mister acelerar a eolução dos processos que, à
data da extinção do Conselho ae
e Recursos da Propriedade - Industrial
e (art. 50 da Lei 4.048, de 1961). se
achavam, em grau de recurso, pendentes de sua decisão, ene letude de
/ delegação de poderes;
i
Considerando que muitos desses
i processos, consoante se concluiu de
t pesquisas ou indagações, Já não mais
Interessam às partes ou aos recorrentes, propriamente ditos, aconselhando assim — antes de adotar qualquer decisão, que demandaria prolongados senão intermináveis estudos
preliminares para sua instruçao —
serem as partes interessadas notificadas a se manifestarem ee realmente, lhes • interessa, ainda, a d oeisão definitiva dos seus recursos ou
• pedidos;
Considerando finalmente, que o
' acúmulo de tais processos reclama
Divisão de Patentes
providências práticas, mas legais, para
1 o aceleeamento das decisões:
EXPEDIENTE DO DIRETO
'
Resolve baixar as seguintes instruções. que visam, particularmente aceRio, 28 de dezembro de 1965
lerar a solução dos procesos que, à
. data da extinção do Conselho de
Notificação:
Recursos da Propriedade Industrial
. (art. 50 da Lei n. 9 4.048, de 1961, em Uma vez decorrido o prazo de ree
vigor desde 8 de janeiro de 1962), consideração do despacho previste
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pelo artigo 14 da Lei n.9 4.043, de
2J de- dezembro cie len, e mais aez
dias para eventuais Juntadas de recursos e cio mesmo mio se tiver valido 'nenhum interessam) ficam notificados os requerentes aoanco mencionauos a comparecer a este ' Departamento. a rim de etetuarem o pagamento da primeira anuidade dentro
do prazo de sesserea dias, na forma
do parágrafo único do artigo 33 do
Código da Propriedade Indu.striar,
para que sejam expedidas as respectivas cartas patentes:
Privilégio de invenção deferidos.
Termo ne 127.799 — Processo e
dispositivos • de análise fotométriea
que permitem as analises consecutivae
e repetidas de várias misturas — Requerente: Solvay & Cie.

Ne 123.397 — Suporte de lâmina
de bulldozer e ajustagem do ângulo
— Requerente: Caterpillar Tractor
Co.
Ne 124.569 — Novos aperfeiçoa.
mentos em válvulas para liquidas em
geral — Requerente: Giordano /nane°.
N.9 125.191 — Aperfeiçoamentos era.
interceptadores de gordura em insta.
lações sanitárias — Requerentes:
Eduado Lachs e Simon Lache.
Ne • 125.732 — Processo e aparelho
para recuperação, em estado Mia
queimado, dos gases residuais em
conversores com Insuflação do code
gênio pela sua parte superior — Re.
querente: Yawata Iron & Steel Co.
Ltd e Yokolarna Enginering Co. Ltd.
Ne 126.406 — Composição para tabricação de papel e processo para
controlar efetivamente o alcatrão Mb
fabricação de papel — Requerente:
Rotim Haas Company.
Extgências

Termos com exigências a eumprit
Ficam os processos abaixo merciona
dos, retificados por terem saido
Ne 91.552 — Leila Vellin Achou,
com incorreções nos ;1 us deSpaehOS N.9
118.237 — Representações Pryor
de deferimentos — Publicados em
Sociedade Anónima.
23 de dezembro de 1965: .
Termo ne 101.459 — Processo de
fabricação de taninos sintéticos
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengsellschaft.
Ne 106.547 -- Novo tipo de bomba
compressora a "ar" comprimido —
Requerentes: Enrique Verpa e Carlos Pereira de Castro.
1e9.897 — Processo de fabricação de trifluor metil nitro cloro Wenn amena — Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengsellschaft.
• N.9 111.387 — Aperfeiçoamentos intraduzidos na movimen tação das lançadeiras em teares — Requerente:
Antonio Ferreira Gandra.
•
N. 114.043 — Composições de moldagem por prensagem a quente —
Requerente: British Industrial Piastics Limited.
N. 118.895 — Dispositivo para alçamento e . retirada de pneus e formas destinandas a• recauchutagem de •
pneus — Requerente: João Maggion
N. 119.089 — Motoneta ou patinete motor em que o grupo motor
está disposto num lado da roda traseira, a caixa de câmbio ou transmissão no lado oposto, enquanto o eixo
de ligação está disposto coaxialmente
com respeito a roda traseira — Requerente: Filippo Benelli.
Ne 122.360 — Processo para ee.aminar areia .de moldagem e aparelho
para realizar o referido exame —
Requerente: e Meehanite Metal Corporation — Organizada com as leis do
Estado de Missourk

N.9 116.612 — Richard Rix.
N.9 121.763 — Montecatine Socletá
Generale Per L'Industria Mineraria
e Chimica.
N.9 135.528 — Myron Steven Mischanskl.
N.9 139.547 - Sabety Grassiani.
Ne 159.799 — Massey Fergusoll
Inc.
Ne 161.5e5
Ferodo Limited.
N.9 161.50 - Cecilio Garcia Mala
danado.
Ne 1111.370 — Morlynki
N.9 161.819 — Rabiscai Waiker Re.
fractories Company.
N, 161.879
National Castinga
Company.
le.9 162.079 — Geraldo Angero.
tevan.
N.9 162.085 — Indtestria Plástica
Vitoplam Ltda.
N.9 162.206 — Baumer "QBS", Cia.
Brasileira de Equipameneos.
Recoksideração de Despacho

O Senhor Diretor da D. de Pateie.
tes negou acolhimento ao pedido de
reconsideração do despacho no pra.
cesso abaixo mencionado, a fim de
manten a decieeo anterior.
Termo ne 113.477 — Privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos ern tampas para bisnagas e outros -e- Req uerente: Renato Bramdilla — Reconsideração: Otto FeLst de Ia Roca,
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- As Repartições Pel)lícwe
Repartições Públicas
EXPEDIENTE
cingir-se-ão
às assinatura*
deverão remeter o expediente
anuais
renovadas
até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano , e as
jornais, diàriamente, até as
•IIRICTOPB SAI
iniciadas, em qualquer época, '
15 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes. .
1
- As reclamações pertinen.
oreaciAcIte
aaaaa
oo
seçIes
•- A fim de possibilitar a
lesà matéria retribuída, nos ~sena eurrnÇO os ea vaur.."çeme
GUIMARÃES
FLORIANO
MURLO
- ALVES
FERREIRA
remessa
de valores acampa.
casos de erros ou • omissões,
nhados de esclarecimentoe
,.deverão ser formuladas po
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, adiescrito, à Seção de Redação
•
*aça.
.
citamos usem os interessados
das 13 ás 16 horas, no máxi.
'emopéla 4.10~~~~ da •410114/0n00. mbie Daparum~
preferencialmente cheque ou
mo até 72 horas após a mala
induoti~d.WnOetA••
Mmeolemal do ~01
vale postal.. emitidos a favor
dos órgãos oficiais.
1~1.11.4,04 a 11~41.1114
do
Tesoureiro do De paria.
Gfitlete* 410 Depart g entatode in p ranaa Nautentie
~mo
- Os originais deverão ser
mento de Imprensa Nacional
dactilografados e autentica,"
- Os suplementos as edidos, ressalvadas, por quem de
ções
dos órgãos oficiais só sã
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
fornecerão aos assinante: que
- Excetuadas as para •
as solicitarem no ato da asFUNCIONL II itIS
exterior, que serão sempre Repairrrçóes o PanncaLABEs • 1
sinatura.
,
.
•
Capital • Interior!
Capital. Interior: '
f
anuais, as assinaturas poderO funcionário publico
Cr
4 500
se-ão tomar,- em qualquer Scnestre ,. . . Cr$ G 000 Semestre . .
Cr$ 9 000 tederal, para fazer jus ao desépoca, por seis meses ou um Ano • • . . . . Cr 12.000 Ana
conto indwado, deverá provas
an o.
I .
Ertertor:
Exterior:
esta condição ao alo da arAs assinaturas vencidas
Cr$ 13.000 Ano
Cri 10 000 sinatura.
poderão ser • suspensos seta.
- O custo de cada exem.
aviso p révio. •
eido impressos o número .dol dos jornais, devem, os as. piar atrasado dos órgãos ofi.
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês • oi sinantei providenciar a res- ciais será, no venda avulsa,
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com - ante- acrescido de Cr$ 5 se do mes- ralidce'e de suas assinaturas..! A fim de evitai solução de cedência minima de trinia mo ano, e de Cr$ 10 por ano
na parte superiilr do enderéço- continuidade no recebimento (30) dia*.
decorrido.
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•
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EXIGÊNCIAS
Termos com exigencais a cumprir:
• N° 120.929 - Augusto Venturini.
•• W 129.339 - Manning, ivlaxwell
/Vloore, Incorpor ated.
N 9 129.350 - Caterpillar Tractor
Co.

N' 129.579 - Rotor Societã Meccamica Italiana S. P. A..
N 9 129.258 -- Haet Pump 6u Refrigeration Limite&
N 9 129.429 - Carne: Corporation.
. N 9 129.434 - Woldemar Gerhardt.
1‘1 9 129.640 - The Continental Ma• ". nulacturing Company.
•
o'
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇ ÃO •
• "

"

Dia, 28 de dezembro de 1965'
EXIGÊNCIAS

•

N° 717.958 - Comércio, Imóveis e
Representações Amaral 6 Silva Limitoda. •
N 9 717.972 - Arruda Filhos ti Companhia Limitad a.
N 9 718.044 - Laboratório Sintético
Limitada.
Laboratório Sintético
N 9 718.015 Limitada.
: •1 9 718.046 - Laboratório Sintético
Limitada.
N' 718.102 - Caldeiras a Vapor Siracusa Limitada - Indústria e Comércio.
NI 718.314 - Americano - Comércio Indústria de Produtos Alimentícios
Sociedade Anónima.
Emiliano Marques
N° 718.347
Guerreiro.
N 9 718.4C6 - Miguel Barbieri e Domingos Giaffrédo.
N° 718.599 - Sociedade Industrial
de Conservas Alimentícias tFigolân;
dia» Limitada.
N 9 718.635 - Alfredo Traversi.
N' 718.656 - Pacheco Ferreira
Companhia Limitada.

Termos com exigencais a cumprir:
N° 716.700 - Dias Garcia Sociedade Anônima Comércio .e Indústria. N , 716.987 Companhia Agr:cola
Administradora Comercial e Industrial
DIVERSOS
tCooci».
716.991
Diário
do
Comércio
Termos aguadándo anterioridades:
NQ
:- Empresa Jorna;istica Limitada.
' N° 716.995 - Laboratório Loubet de
716.967 - Ciba Societé AnonyProdutos Farmacêuticos Limitada.
• N I 717.042 - Scherk Parfumeur Pa716 .968 - Ciba Societé Anon y;is.
717.072
Casa
Tozan
Sociedade
NI
716.969 - Ciba Societé AnonyAnônima - Importação e Exportação.
N 9 717.497 - Laboratório Clínico
716.970 - Ciba Societé . AnonySilva Araujo Sociedade . Anônima.
N u 719.180 - Produtos . FarmaceutiN 9 716.992 - Nespa Sociedade Anóéos Gunther do Brasil Limitada.
nima Indústria Farmacêutica.
•
•
Y A B.
4 N 9 719.162
Companhia B.-asileira
N' 718.613
N 9 720.043 - Inducondor Sociedade
de Chocolates.
Anônima Indústria e . Comérc:o.

N 9 718.636 - .Nadir Figueiredo Indústria e Comércio Sociedade Anônima.
Foram mandados prorrogar as seguintes marcas, com as apostilas indicadas
•
peia Seção.
Classe
Ti1C-Tex
N 9 716.694
16 - 1re Flintkote Corapany.
N 9 716.701 - Usina São Christóvão
Tintas Sociedade Anônima (Triangulo
Ck) - Classe 1.
N 9 716.702 - Record - Clase_s 1
- Usina São Christovão Tintas Sociedade Anónima.
N 9 716:729 - Jaguaré - Classe 35
- Companhia Swift do Brasil. .
N° 716.730 - Bulova - Classe 8
- Buiova Watch Company, Inc.
N' 716.977 - Esperança C/fig. de
Ancora - Classe 23 - Fábrica de
Tecidos Esperança Sociedade Anônima.
- N e 716.975 - O Colchão de Molas
Probei tem Flexibi1diade- Local - Casse 40 - 'Armações de Aço Pichei Sociedade Anónima..
N° 716.979 - . Nlenformon - Classe- 3 - Laboratórios Organon do Brasil Limitada.
N° 716.994 - Ótimo - Classe 1
- Sherwin -- Williams do Brasil Sociedade Anônima -Tintas e Vernizes.
N u 717.039 - Regal - Classe 47
- Texacc; Inc.
N° 717.046 - Remington - Classe
18 - Remington Arms Company, Inc.
N 0 717.050 - Valitex - Classe 36
- Valisere Sociedade Anônima Fábrica de Artefatos de Tecidos Indesmalhávais.
• N u 717.01 - Valnylon - Classe 36
- Companhia
Brasileira Rhodinceta,
Fábrica de Raion..
N 9 717.052 - Rhodiaceta Nylon do
B asil - Classe 36 - Companhia 11:asileira Rhod:aceta,.Fábrica de Raion.

N° 717.053 - Didrostreptine - Classe 3' - Societé des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc.
N° 717.054 - Lenterules - Classe
3 - Societé deu Usines Chimiques
Rhõne-Poulenc.
- Nv 717.182 - Cillyrio. São Pçiulo
- Classe 3 - Guiomar de Meio Fia
gueira.
N° 717.532 " - Carp - Classe •38
- Companhia Américo. Bastos de Papais.
N 9 718.659 - Leblond - Classe 6
- The R. K. Leblond Machine Tool
Company.
N u 718.660 Flor de Lys - Classe 6 - The R. K. Leblond Machine
T'ool Company.
N 9 718.664 - Olympia - Classe 21
- Adam °pai Aktiengesellschaft.
N° 718.665 - Sabão Especial
- Classe 46 - Companhia Luz
Stearica.
N 9 718.671 -X PTO- Classe
- Gerk 6 Regazzi Limitada.
- N 9 718.683 - Taba-co - Clima 41
- McIlhenny Company.
N° 719.011 - Artelux - Classe 1
Artex Tintas Limitada.
.Artex - Classe 1
N 9 719.016
- Artex Tintas Limaada.
N° 719.017 -- Arte - Classe 1 Artes Tintas Limitada.
N 9 719.018 - Artelin - Classe 1
- A tex Tintas-Limitada.
• • N u 719.167
Koroseal - Classe
31 -- T.he II. F. Goodrich Company.
Classe 36
N., 719.179 - Páncipe
- Confecçõ?s Priacipe de Ganes Li-.
•
mui tda.
N I 719.191 - Litos - Classe 16
- • Ger-arnica São Cartano Sociedade
AnõiVrna.
N" 719.212 -- %barra - Classe 3
- Fe:fui-naja Guedes Soli.inbo LM.tjda.
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N. '718.610 Unex - classe 5 -I exploração afavor de: Merck Sharps
NY 719.213 - Dabarra - Classe 46
Marcas Deferidas
- Perfumaria Guedes Sobrinho -Limi- Unes S.A. Comércio Importação e; & Dohme S.A. Industrie FarmacéuExportação.
tíca por despacho de 8-8-56. Processo
tada.
Si'irmos;
N. 718.614 - "Você" - classe 481 n. 10.831-56.
N9 719.214 - Dalearra - Classe 48
• 1 N. '719.731 - Hytor - classe 6 Perfumaria Guedes Sobrinho Limi- - B; Reid.
N° 397.014 - Narcofedril
classe
N. 718.622 - Thermos - classe lí The Nash Engineering Company tada.
.- requerente: Organização FarmaThermos
Limited.
Contrato
de
exploração
a
favor
de:
N 9 719 . 234 - Avalon - Classe 44.
718.616 - Printal - classe 13 Nash Engineering Co. (Great Bri- cêutica Luper Limitada.
- Brow Williaruson Tobacco Corpo- - N.
Sociedade Louças, Cristais e Ob- tain) Limited, por despacho do Sr.
N u422.635 C 5 Sociedade Ah&
ration (Export.) ,Lenited.
jetos Fantasia Printal Ltda.
Diretor de 17-11-59. Proc. n. 3,a.367 ;lima - classe 36 - requerente: CaN° 719.235 - Tuland - Classe 6
N. '718.647 - Codete - classe 38 de 1957.
simiro Silveira S. A. -Indústria e
- Aktiebolaget Thulinverken.
- Zilda Francisca Aquino de Toledo.
N. 719.772 - Cotonetes - classe 48
- Johnson & Jolueson - Contrato de Comercio - Ficando sem efeito o
719.236 - Castelo Branco N9
despacho de arquivamento, eia face
Classe 41 ' - A. J. Morais . ti Com- MARCAS PRORROGADAS COM AS exploração a favor de: Johnson a; jo. da informação.
APOSTILAS
INDICADAS
PELA
hnson
do
Brasil
Produtos
Clturgiccs
panhia.
SECO
Ltda. por despacho de 20-1-65. Proc.
N 9 463.297 - Mearia] - classe 6
N9 719.260 - Oxydol -Classe 46
n4 51.471-64.
-•
requerente: Macnal S. A.. - Má;
- The Procter Gamble Company.
N. 716.634 - F,nclocron - classe 3
N. 719.774 - Cotonetes - classe 10 quinas Operatrizes.
N9 719.261 - Darstine - Classe 3
•
- Mead Johson Endochimica In- Merck ti Ci., Inc.
dústria Farmacêutica S.A. - Sem - Johnson ar: Johnson - Contrato
N, 464.413 - Coleções Artísticas
No 719.264 - Sammos - Classe 3 direito de variar em ares e dimen- de exploração a favor de: Johnson & - classe
32 - A Iracema Indústria
John=
do
Brasil
Produtos
Cirúrgi- Merck ti Co., Inc.
sões.
.
cos Ltda. por despacho de 20-1-65. Gratica e Editôra
N° 719.498 - Patavium S. P. classe
N. 716;635
Cilandreno
1\1" 467.148 - ermanaque d. Dou.
Classe 21 - Patavium Sociedade Anã- 3 Mead Johnson Enchimica In- Proc. n. 51.481-64.
N. 717.953 - `Moreno - claese 10
:lima Coinércio e Indústria.
dústria Farmacêutica S.A. - Sem - Indústrias Yerk S.A. Proclutcs tor Schilling - classe 32 - re
N. 719.064 - Antera - classe 4 - direito a varias em cores e dimensoes. Cirúrgicos - Com exclusão dos de- rente: EP1C - Editora, Public:idade,
Industria e Comércio Sociedade Anã.
N. '116.760 - Sueden - classe 6 - mais attigos afins.
iellm Corporation.
General Aniline
flariia
Indústria Brasileira de Aço S.A. N. 719.605 - Antara classe 33
General Aniline & afim Corporation. Com exclusão de 'bujões" e conside• SINAL DE PROPAGANDA
'N' 467.603 - Rações Lapa Tritu.
N. '119.675 - Sancuario de Apare- rando-se os ',elevadores" como mae
PRORROGADA
iadas
• - classe 41 - requerente
cida - classe 12 - Padre António quinas elevadoras.
Moinho da Lapa S. A.
Penteado de Oliveira.
N.
718.627
Intersul
classe
33
N. , 716.916 - Kaelinase
clara:e 3
N. 719.676 - Ecos Marianos - - Laboratores Béytout S.A.R.L. - - Companhia Intersul de Crédito,
N" 474.162
Jato - classe 36
clatee 32 - Padre Antônio Penieado Contrato de exploração a favor de: Financiamento e Imestimenos.
- Sapataria Jato Limitada,
• Laboratório Silva Araújo goussel
N. 718.628 - Figura de Mapa do
de Oliveira.
N. 719.771 - Pro-Matre Et Filio S.A. por deSpacea de 10 - 6 - €0 - Pro- Estado do Rio Grande do Sul - clasNome Comercial Deferido
classe 3 - ninam, & Johnson do, cesso n.9 44.552.59.
se 33 - Companhia Intersul de CréBrasil Produtos Cirurgicos Ltda.
-lito
Financiamento
e
Investimentos.
N. '116.993 - ¡teimo - czse 16 N9
431.059 Henza S. A. -Aal•
N. '719.773 -- Pavaryl - classe 3 Sherwin-Willinma do Bres:1 S.A.
INSIGNIA COMERCIAL
nunistraçã'o de Bens, Comércio e In- Cilag Chemie.
Tintas e Vernizes - Sem ("Neto ao
PRORROGADA .
dústria - requerente: 11 mza Societia.
N. '719.786 - Elizabeth Arden - uso exclusivo da denominueào "ótide • Anôminr. Administra ão de Bens.
Elizabeth Arden Ssles Corporation. mo".
N. 717.448 - Figura de Homem - Comércio c Indústria -. Artigo 109,
N. 717.037 - Ban-Lon - classe 22
N. 719.787 - Elton - classe 11 - Joáeph Bancrott Sont3 Co. - classe 16 - Quartbalb, S.A.-Materiais
2 do Código.
Eetiton Manufacturing Company.
N. 719.815 - Cuttocular - classe Contrato de exploração a favor de: de Construções.
'• • "
N. 720.042 - Casa e
3 - H. -Sampaio Fernandes & Cia. Spumar Espuma de Nylon S.A. InTitulo de Estabelecimento
dústria e Comércio por ,despacho de portadora S.A. - classes " - '3 Ltda'.
5-11-62
Processo
n.?
31.243-62.
'
ImPr .- 23 - 41 - Casa u N. 717.54 - Sted; - clame 21 Deferidos
N. '717.038 - Schinkenhager - portadora S.A.
Francisco Stedile S.A. Manufacturas claase
42 - H.C. xonig - contrato
Para Freios.
N 9 420.774 - Peles Polo Norte
de exploração a faaor de: Beco Bana
FRASal DE PROPAGANDA
N. 717.545 - Stedi - classe 6 - S.A. Indústria e Comércio de BebiLiasses: 33, 34, 35, 6 e 37 . - requePRORROGADA
Francisco Stedile S, A. Manufaturas das, por despacho de 18-10-65 Proc.
rente: Peferia Polo Nor.:e SosAedade
Para Freios.
n. 55.639-63.
N. 713.012 - Etasem A Camisa Mo- Anônima - artigo 117. n° 3 do Cae
N. 717.582 - Café Minas Gerais
N. 717.041 - Cepella - classe 47 delo - cla eae 36 -- Casa José Silva, digo, evcinindo a classe 4.
- classe 41 - Café Minas Gerais - Teime() Inc. - Contrato de explo- Confecções S.A.
N° 453.503 -Auto Nl ectinica Loaração a favor de: Texaeo Brasil S.A.
S.A.
N. 717.646 - Previcil - classe 1 Produtos de Petróleo, por despa- NOMie COMERCIAL PRORROGADO dres - classe 21, 33, 47 R. Contini & Cia.
Cl Souza Limitada - Artigo 117,
cho de 18-7.63. Proc. n: 8.743-62.
N. 717.824 - Grasson - classe 41
N. 717.043 - Dolphin . - classe 47
N. '713.011 - Companhia Brasilei- no 1 dotódigo.
- Teaaco Inc. - Contrato de explo- ra de Materiais a Cobraco" - Cia.
- Irmãos erasson.
N° 459 319 - Pedreir4 Santa Luzia
N. '717.953 - Cruzeiro - classe 42 ração a favor de: Texaco Brasil S.A. Brasileira de Materiais "Cobraço".
- classe 33 - Zanineili ei Cia. Uni.
pOr despacho
Produtcn
de
Petróleo,
- Luiz Micheloit S A. Agricultura, de 18-7-63. Proc. n. 8.751-62.
TITULO DE ESTABELECIMENTO tada -Adiço '117. n° I do Código.
Industrie e Comercio.
N9
462.1% -Indicader Geral das
PRORROGADO
N. 717.954 - Surpeêsa - Michelon . N. 717.044 - Valor - classe 47 Indústrias de Atitomóveis, Peças
- classe 42 - Luiz Miehelon S.A. Texaco Inc. - Idtm por despacho de
18-7-63. Proc. n. 8.787-62.
N. 716.685 - Centro Esnirita Re- Acessórios - Sãc Pau1á
..apiral
Airricoltura, Indaistrin e Comércio.
N. 717.055 - Dolosa' - classe 3 demptor - classe 33 - Centro Es- - classe 32 e 33 - Fernando Costa
N. 717.955 - Surprésa - Michelon
Sociét,e
Des
Usines
Chimiques
Alemão - Artiqu 117, n o 1 do C&
- classe 42 - Luiz Miehelon S.A. Rhone Poulenc - Ccntrato de explo- ptrita Redemptor.
N. '718.698 - Edifício Marechal digo.
Aeterrinaira, Indrietrin e Comércio.
ração
a
favor
de:
Cia.
Química
RhoDeodoro - classe 33 - Clube Militar
N. 717.964 - U N T - classe 28 N. 718.501 - Ernisp, rmnrésa MeUnlver-el Grinding Wheel Company dia Brasileira, por despacho de ....
Marcas Indeferidas
23-5-63.
Proc.
n..
1.202-62.
lhoramentos Imobiliária São Pau lo Ltrotted.
N. 717.531 -CABP- classe 17 classe 33 -- entanto Bit t encourt SoN. 717.977 - Gilber - classe 6 - _... Companhia Americo Bastos de Pa- brinho -- Sem direito de variar em
396.665 - Bom Apetite
Gilberto Hellschaufer.
classe 41 - PastifIcio Amarante Lipéis - Substituindo-se a referência cõres e dimensões.
mitada .•
N. 718,385 Iroa l eeno - classe 3 o "mimeógrafo por máquina duplie- organização Farmacêutica Luper cadora.
•
N* 44
- Ultra Parr - elas.
Ltda.
N. 718.684 - Early American 'PriDiviaão de Patentes se 42 - 2.120
Suzana Parreiras de Albu.
• N. 718.600 - 1adelrit - classe 15 endships Garden - classe 48 - Shulquerque Cavalcvanti.
ton Inc. - Contrato de exploração a
- indústria., Marieirit S . A.
Expediente das Divisões republicados
N. 718.601 - Vicromo - classe 6 favor de: Shulton Cosméticos do Bra- por ter saido com incorreções.
N° 460.951 I. E; G. - classe
-• Vi har r ndástria e Comércio S.A. sil Ltda. por despacho de 18-8-64.
d - I. E. G. - histataeôce netaN. 718.60a - fatio - claase 41 - Proc. n. 21.606-64.
cas Gerais Limitada.
Rio. 28 de dezembro de 1965
N. 719.168 - Edylite - classe 8
Anderson, Clayton & Co. S.A. Inclais- The Udylite Corporation tr" r
eaéecio.
IV° 462.066 - MuIteopt - classe
Notificação:
de exploração a favor de: ReN. 718.604 - 'S" Prima - classe trato de
17 Fabril Panamericana Socteiks4e
•
6 - Prima Eletro Domésticos S.A. pública S.A. Indústria e Comércio
Ar....`iirria Industrial 6 Comercial.
Uma vez decorrido o prazo de
N. 718.606 - A-D-Bom - classe 3 por despacho de 11-12-64. Processo
•
n.
60.215-63.
reconsideração
previsto
pe'o
.artigo
14
Tristittito Pinheiros, Produtos TeFrase 1 Propaginda
N. 719.204 - Luferco e- classe 40 ;d
. rrnée+teas S.A.
a lei 4.048, de 29 de dezembro de
fride.terida
- 1 iitz Ferrando Ótica e Instrumen- 1 1961 e mais dez das para eve-ilete
N. 718.607 - Trifos
classe 4 - tal Cientifico S.A. - Com exclAsaci
tilintadas
de
reconsideração
e
do
mes.
'Brasileira de Adubos
IV' 142.684 - Basta ser motorista
e mesas e
mo não tendo - va r ido Debitai iqteres. para ter crédito
1.-.B.A." •
critórios.
113 Pneuae - eassts
kr . '! 19 .008 - Fremin
classe 3
N. 719.263 - Metajade -• classe 3 sado serão logo expedidos os certifi. ó, 8. 11, 21. e 39 - reqaerente:
. Laboratórios Andromaco S.A.
- Merck & Co. Inc. - Contrato de cados abaixo:
llose Duarte D'Oliveirg.
•

•
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Pub/icação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo cie 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departaments,
Nacional da Própriedade Industrial aquêles que se julguem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 9 712.788, de 27-9-1965'
Goverminas Produtos Quixicos
Minas Gerais

LIMPA
• Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. água desinfetantes e para _fins sanitários, apanha
mõsca e insetos (de gana e papei ou
papelão), Mentis bactericidas, baraticidas. carrapaticidas, cresci, cresotalina, creozoto. desodorantes. desinfetan,
tes. defunadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, taereliiaatas, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos. fertilizantes tosfatos. formicidas. fungicidas. furnigantas glicose para fins veterinários, gua.
tios, herbicidas, insetifugos, larvicidas
microbicidas, medicamentos . para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários. petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório- pós
inseticidas. parasiticidas. fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários, sulfatos. superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, ani.
mais e hervas daninlias
Termos na. 712.789 e 712.790, de
27-9-1965
MOVESC — Móveis Escolares
Indústria e Comércio Ltda.
Minas Gerais

Termos na. 712.791 e 712.792 de
27-9-1965
Ingléza Levy S.A. — Comércio e
Indústria

MO B
.Indústria Brasileira
t.,iasae
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos.. boletins ca.
tálogos. edições impressas, revistas. órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cir
cense"
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos esportivos e
passatempos
Termo a,9 712.793. de 27-9-1965
Ingleza Levy S.A. — Comércio e
Indústria
Minas Gerais

Classe 50
Para distinguir os , impressos aos escririos da requerente

pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas. injetores para cal.
detras, vaivulas . e transportadores automáticos de . alta • ama pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras Para 'minar ferro, aço e bronze. máquinas para
indústrias de tecidos; teares. urdideiras,
encanatórias, espuladeras, torcedetras,
meadeiras. rolos e toletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de Impressão, &Marnos t
receptáculos
Classe 8
Aparelhs pUlverizadores, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos ara esremer
-frutas e legumes, aarelhos misturarores,
torradores de cerais, estufas para . aquecimento de alimentos inclusive cereais,
frigorificos para legumes e cereais. frigoríficos para frutas, aparelhos para
separar café e outsat, cereais e
legumes
Termo n. 9 712.801, de 27-9-1965
Pedro Barbosa Lopes
Paran

Classe . 7
viáiminas e utensilios para serem usaAos exclusivamente na agricultura ?
lorticultura a saber: arados. abridores
de sulcos. adubadeiras. ancinhos meritnicos e empilhactores combinados.
arraneadores mecânicos para agricud
mra, batedeiras para cereais. bons:ast
Jaar adubar. cei ladeiras. carpideiras.
;aliados para arroz, charruas para signmitura. cultivadores, debulhadores.
destocadores. desentegradores. esmagado:et para a agricultura. escarrificado-es. -enchovadeiras. facas para máqui
DOLICHE
nas agrícolas. ferrádeiras. gadanhas.
Jarras para arado, grades de discos
M O 13 I 11
Ju dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. maquinas inseticidas, máminas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
Classes: 8, 9, 32, 33. 35 36 40 e 49 -maquinai perfuradoras para a agriculBrasileir;
Expressão /
tura. máquinas de plantar. austochararas. máquinas regadeiras. máquinas de
Termo n.9 712.794, de 27-9-1965
roçar, de semear. para sulfatar. de
Cantina Popular Ltda.
- Classe 43
-arguir, de triturar, de esfarelai terra.
Agua mineral
Para irrigação. coara matar farmigas e
Rio de Janeiro
soros insetos, para burrifar 'e pulveriTermo n. 712.803. de 27-9-1965
zar desinfetantes, para adubar para Editóra Literária da Criança Brasileira
agitar e espalhar palha, para colner
Limitada
Leodão. cara colher cereais. ,,siáquinas
amassadoras oara fins agricolaa • de
Rio Grande do Sul
:ortar ' árvores, para espalhar para capinar, máquinas combinadas pare semear e cultivar. de desbanar. para masa& máquinas toscadoras, ardenadoClasse 41
•es mecânicos. raiadares mecánicos roArtigos da classe
tos com pressores Para a agricultura.
Termo n.o 712.795. de 27-9-1965
+acha deitas. sen.eadeires,
tscadeiras,
Distri5uidora de Rações Indústria e
socadores de terra. rosadores de praComércio Ltda .
'a. tratores agrícolas. yes/alas para
Rio de Janeiro
máquinas agrícolas
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para to.'413 os tas ardusrriaisMáquinas de rosquem.: serras mecânicas, motores elétricos, alteroadores. ferramentas e placas para tornos, geraClasse 32
dores plainas. máquinas de luras e can;ornai
Nome Comercial
trar. tornos mecânicos, prensas maçara
712.804
de 27-9-1961
Termo
n.9
caa. máquinas, amassadeiras misturado
Termo No 712.796. de 27-9-1965
Açougue União Ltda.
rass
adaptado.
na
construção
e
conter
Carlos Sobreiro
Paraná
vadio de estradas. mineração, corte do
Rio de Janeiro
madeira, movimento de 'terra. carret-..<
•
---1
e outros fins Industriais elevadora. mri
quinas desempalhadoras descascador:1s
ventiladoras, moinhos para cereais
AÇOUGUE UNIÃO, LTDA.
•.:Siquinas secadoras. tritisradoras pus
INDISTRIA BRASILEIRA
verizadoras. fresas. polarizes tranchas
tesouras mecânicas. tuplas, máquinas ai
abrir chavetas, n.arteletes; ventiladores .
Classe 2
exaustores para forjas, bombas centri
Artigos da classe
i fugas, rotativas, de deslocamento e a
Nome Coin2rcial •

01.014

Indústria

i3O

Classe 17
Máquinas e Instalações para escritórios
(lanar 40
Móveis ia geral de metal, vidro. de
alva nÀ6veis ara escritório': Armários
amasio* para banheiro e para roupas
toada", almotsidas, acolchoado' para
asáveis. banco& balcões. banquetas
Suadelas. domiciliarea. berços. biombos
cadeiras. csarrrizalos para chá e cale
Coaja:doa para dormitórios, confuntos
para sala de tantas • sala de visitas
eonluntos para terraços. Iardim • praia
~quistos de armários e gabinetes para
topa e casinha. camas. cabides. cadeiras
giratórias cadeiras de balanco, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. clivam discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. eicrivani
ahas. estantes. guarda-roupas, mesas
mesinha'. mesinhas cara rádio e televi
alo mesinha., para televisa°. moldaras
para quadros, porta-retratos. poltrona.
Poltronas-armas prateleiras, porta-as.
péus. sofás. sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Termos gs. 712.797 a 712.800 de
27-9-1965
Cardru - Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda.
São Paulo

NN È

Ojorriaizinho

a criança

DISTRIBUIDORA D
RAÇÕES INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.

INSETICIDA FAMOL
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•
Termo n.9 712.805, de 27-9-1965
Colchoaria Ypiranga Limitada
Paraná

COLCHOARIA 'PIRANGA
LIMITADA
E
Nome Comercial
Teimo n.o 712.806, de 27-9-1965
Casa Paraná Ltda.
Paraná

CASA PARANÁ LTDA. I

'areia/mente trabalhado, ferro em bruto.
113 barra. terro manganes. teíro velho.
gusa em bruto ou parcialmente caba.
.hado, gusa temperado. gusa maleável.
Unirias cte. metal, lata era tõlha. latão
.rn Milha. latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica. !imanas
nagnésio, manganês. metais não traba.
fiado.s ou parcialmente trabalhados me.
tais em massa. metais estampados.
metais para-solda. níquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em trilhas'
Termo n.9 712.811, de 28-9-1965
Indústria e Comércio "PR,sciainfastil"
. Limitada
São Paulo

pARquitaPASTIL
Ind. ora8/14)1ra
Liasse 49

Termo n.° 712.814. de 28-9-1965
Açougue Flor.da Estrada Ltda.
São Paulo

las, de metal. .adrillioa lambris luvas
de função lages. lageotas. material ,scr
lante contra trio e calor, manilras
seis para revestimentos de paredes ma.
FLOR DA ESTRADA • deiras para construções, mosaicos, oro.
dutos de base astáltico. produtos para
tornar tMpermeabdizantes as argamasClasse 41
Carnes verdes
sas de cimento e cal hidráulica. peara.
;ulho. produt betuminosos. imperrat.a.
Têrmo n.9 712.816, de 28-9-1965
bitizantes liqui.l is nu sob alaras tonal
Tecelagem Ornartex Ltda.
oara revestimentos e outros come tas
São Paulo
vimentaçâo, pecas ornamentais de :1incito e. , gesso para tetos e pareoes,
papel para torrar casas, massas and.
"OMLRTEX"
ácidos para uso nas construções oar•
Ind.. brasileira
quetas, portas portões, pisos, soietras
para portas, tijolos, tubos de con,reto
Classe 23
Para distinguir fecidos em geral, te. telhas, tacos, tubos de ventilação ran"
tidos para confecções em geral, para ques e: cimento, viças, viganientus
vitrõs
tapeçarias e para -artigos de -atua e
mesa: Algodão, alpaca. cãnhamo cetim
1-5,.,n 0 n.9 712.819, de 28-9-1965
:aros, casemiras, tazendas e tec.dos de
Sérgio Stanisci
'a em peças. luta. iersey, linho -tylon
São Paulo
paco-paco. percaline, rant!. ravon. seda
Termo n.° 712.817 de 28-9.1965
Takamaq Comércio de Mquinas para.
CENTB9
Escritórios Ltda.
PAN—AMEttiC/010
DE DIVULGAÇIO
São Paulo

3rinqueduts. passaterroos e dáersaes em
Tarai a saliert álbun. 'colemos para
tcortar e 3,tr.ar queb,a-caSeça. mtn:4
uras de Ter& automove.o. caminaões.
tratores. piceietas, er,eic'eté e aviões.
niniaturas de ,^mas em una ; para briuPROMOn.le
car, es-a'bos bolas NOt3Pcas -lados
Currtau E
z1V.Pmas ota,s mstrutiv.,s. ',5eliches; Da
.
COMERCIAL
.ins. niõee mataturas de toge•es e mó
ida ie 'Ma cosinha
ouarto. ema
InviA.Kfrat
Nome Comerciai
brinquedos. cães. rone:-au talmleirns
Classes: 32 e 33
Termo n.° 712.808. de 28-9-1965
- acos 1.. olaia mesas is bilhar cague
Classe 17
Publicidade, divulgação, cultural e
Promoval S.A. Promoção de Valores e., logos miwaturas ds art.gos e ocje Máquinas de escrever, máqult.as de calcomercial
Os usadas ast s.da real, iam brinquedos
. cular e máquinas de grampear
São Paulo .
sonecos.
,.:e turas de .nitnals para
Térmo n.° 712.821, de 28-9-1965—
srinquedos. bichin'aos de 'selada. pl5s
Termo' n.° 712.818, de-28-9-1965 •
Ba re Lanches Setubal Ltda.
tico
ou
borracha
Sebastião
Euripedes
de
Paula
e
Luiz
•PROMOVa
São Paulo
Batista de Paula
Termo n.° 712.812, de 28-9-1965
São
Paulo
Benito Antonio Genovesi
Classe 50
"SETITBAL"
. São Paulo
Impressos para uso em cheques, dupliInd. Branileiral
BELINE
E
ULMO
catas, envelopes, faturas, notas promisInd. brasileira
sórias. papel de correspondência e reciClasse 30
bos, impressos em cartazes, placas, taImpressos 'pára uso da firma
Classe 32
buletas e veículos, bilhetes, impressos
Para distinguir: Almanaques, anuários
Termo n.° 712.826, de 28 9-1965 - Classe 33
albuns impressos, boletins, catálogos Vincan — Aperitivos Nacional sttda.
Termo n.9 712.809, de 28-9-1965
Administração de bens e imóveis
edições impressas folhetos. iornaia, liIndústria de Sabão Purin Ltda.
São Paulo
vros impressos publicações impressas
Termo n.0 712.813, de 28-9-1965
São Pia°
orgaos de publicidade., programas ra.
Ges.sotec Indústria e Comércio de
dlofeinicos e rádio-televisionados peças
Artefatos de Gesso Ltda.
teatrais e cinematográficas, programas
"FITRIN h
São Paulo
diotônicos e racito-televisiona ,'fros, peças
Ind. Brasil ra
IRMISTRIA BRASILEIRA
circenses e revistas
Ciasse 46
"GESSOTEÇU
Termo n.9 712.820, de 28-9-1965
Classe 1
Ind. brasileira
Sabão „
Depósito de Materiais de Construções Álcool para indústria de bebidas Mio
"Trumain" Ltda.
incluídos nas demais classes)
Termo n. 9 712,810, de 28 9 1961
Classe 16
São Paulo
Di Thiene Comercial de i,-erro e Açc
Terra:,
ns. 712.828 e 712.829,( de
Gesso placas de gesso para orsamenta:
. Limitada
28-9-1965
çãci,
ladrilhos
lajes
e
laleotas
'São Paulo
Indústria Esmaltarte Ltda.
Ind. brasileira
Termo n.9 712.815, de 28-9.1965
. São Paulo
Livraria Editóra Cristmi Ltda,
"TRXTMAIN "
•
Ind. Brasileira
São Paulo
ail eira
u
iasSi
'Indicf. r
Nome Comercial
• Termo n.° 712.807, de 28-9-1965
Promoval S.A. Promoção de Valores
São Paulo

ri.roUr

Santo Amaro

Classe 5
Aço em orutó, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido. zco
parcialmente trabalhado, aço pálio. t.ço
refinado, bronze, bronze co, bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra. em fio. cimunbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento me.
tAlko. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou

•

"CBISTMI"

tsraaileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas
anuários. álbuns impressos, boletins ca.
tálogos, edições impressas. revistas 6r.
Oca de publicidades. programas radio
tônicos, rádio-televisionados. Pecas zew
trais e cinematográficas. programas cirUMBU

1;1 .se 1 6

ESMALTARTE

Para distinguir 7 Materiais paar constru•
Cões e decorações- Argamassas, argila
Indústria Brasileira
areia. azulelos. batentes balaustres 1-lo
co, de cimnto, blocos para pavimenta.
ção, calhas. cimento cal crê: chamo
Classe 25
isolantes, caibros, caixilhos: colunas. Imagens. ravuras, esttuas, estatuetas e
chapas para coberturas. cah-s dágua
estampas
caixas de descarga para etixos edifica
Classe I
caes premoldadas.' estuque. emulsão de Substáscias e preparações quimicas usai.
base asfãltico, estacas, esquadrias. estas
das * nas indlistrias esmaltes, tintas ,e
luras metálicas para construções. !amevernizes
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Termo n.° 712.827. de 28-9-1965
Tomaz Tuma Saliba
São Paulo

Termo 4.° 712.838, de 28-9-1965
Produtos Químicos Cruzeiro Ltda,
São Paulo

CONFEC__Oss
Bouvik •
Classe 36
Artigos de vestuário em geral
Têrmo n. 7 712.830, de 28-9-1965
M. Pctresky
São Paulo

PRODUTOS QUNIC08
CRUZEIRO LTDA.
.
.

Classe 33
Agencia de passagens
Termo n.° 712.841, de 28-9-65
Lanifício Anglo Brasileiro S. A.
São Paulo

"ECOLIAIPA" Emp
de Conservação rèsa
e Limpem'

Classe 41
Rações balanceadas
Termo n.° 712.834, de 28-9-1965
S.A. Brasileira de Tabacos
Industrializados Sabrati
São Paulo

KEFUMO
Classe 44
Cigarros. cigarrilhas e charutos
, Termos na. 712.835 e'712.836, de
28-9-1965
Companhia Brasileira de Bebidas e
Alimentos Concentrados
São Paulo

llà1311111&

Classe 43
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Classe 23
Tecidos de lã em peça
Termo n.° 712.846, de 28-9-65
Lanifício Anglo Brasileiro S. A.
São Paulo

Classe 21
Peças para veículos
Tênno n.° 712.850, de 28-9-65
Granja Alto Jacuy Ltda.'
Rio Grande do Sul

ALTO JACUY
Ind. Brasileira
Clame 41
Cereais

cia.o
. BRASILEIBC

Termo n.° 712.851, de 28-9-65
Haras Maringá Ltda.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° 712.842, de 28-9-65
Restaurante Saangai Ltda,
São Paulo

,

iSUINOL

PRORROGAaa

PRORROGICIO
LÁ...

da Paulicéa

Classe 33
Serviços de conservação e limpesa
Termo n.° 712.833, de 28-9-1961
ICAP — Indústria e Comércio
Agro-Pecuária Ltda.
São Paulo

JOU).
Ind. draelleira

,.., MAIORCA
San PPi xi n — Capitál

Indústria Brasileira

rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo,.
rodas para veiculos, selins triciclos. tirantes para veículos. vagões, velocípedes. varetas de coratrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varies de
carros, toletes para carros
Termo n. 0 712.849, de 28-9-65
Metalúrgica Jomax Ltda.
São Paulo

Nome Lomercial
Termo na 712.839, de 28-9-1965
Maiorca, Turismo e Câmbio Limitada
São Paulo

ECOLIMPA
Cl asse 1
Tistas, vernizes e esialtes
Termo n. 712.831, de 28-9-1965
M. Petresky
São Paulo

Termo n.° G12.845, de 28-9-65
Lanifício Anglo Brasileiro S. A.
São Paulo

o

RESTAURANTE
SEU G AI lirDA
'

Nome comercial
Termo n.° 712.843. de 28-9-65
Ia Strega" — Modas e Confecções
Ltda.
São Paulo

PRORFMA

CO

5

Classe 19
Cavalos puro sangue
Termo n.° 712.852. de 28-9-65
Cosmetil — Prodatos Cosméticos Ltda.
São Paulo

COSMETIL

Tnd.

LA STREGA
Ind. Brasileira

Classe 23
Tecidos de lã em peças
Termo n.° 712.848, de 28-9-65
Iguatemi Auto Peças Ltda. .
São Paulo

Classe 36
hrtigos de vestuário era geral, inclusive
para esporte

IGUATEMI
Ind. Brasileira

Termo &I.° 712.844, de 28-9-65
Nilson Donadio
São Paulo
.

Clame 21
Para distinguir: Veiculos e suas Partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.

-PRONTO SOCORRO
METROPOLITANO

.

nana
.Ind."Brasileira

móveis, auto-caminhões. *vasas amor,
tecedores alavancas de camb,jo barcoa

breques. braços para veículos. blcick.

carrinhos de mão e carretas caad•
ahonetes, carros ambulantes caminhões
carro*, tratores, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carros, car.
roças. carrocerlas. chassis. chapas cir
calares para veículos, cubos de veiculo:
carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços, para veiculos, direçáo, desh
gadeiras, estribos, escadas rolantes ele
vedores para passageiros e para carga
CORRX 122 3 IQ eaug, g
engatea para crros eixos de direça,
Freios, fronteira para velculoa, guidão
locomotivas lanchas, motociclos, trio/w,
Classe 26
'motocicletas motocargas moto turgtaa
Abajures e objetos de ilaminaaão em manivalas aavaa 5n:bus. para-choniaa
geral
para lamas ara-brisas pedais pantõe:
tu,

Classe 33
Prestação de serviços próprios de mu
pronto socorro médico
Termo ri.° 712.847, de 28-9-65
Abajures Torre de São Paulo Ltda,
São Paulo

?

Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos. água de colônia, água de toucador, água de beleza. água de quina
água te rosas, água de altazema, água
pare barba, loções e tónicos pata os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". lepliatórios, duo- .
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lapis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear.. sabão liquido. perfumado
ou não, sabonetes, lentlfrícios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escóvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado. preparadas em pó, pasta, liquidas e tdolos
praa o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cutícula, glicerina er 4uniada para os cabelos
e preparados para descolou unhas,
calos e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
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'correspondência blocos para cálculos
Tértno u.° 712.853, de 28-9-65
Indústria cla Produtos Alimentícios João 1 ialacos para anotações, bobinas brochoras não impressas, cadernos de escreRamalho Lida
ver, capas para documentos, carteiras,
São Paulo
caixas de papelão, cadernetas, cadernos aaixas de eartão caixas para papelaria, eartÕes de visitas, cartões coJOIO RLMLLiiO
marcitis cariks índices, conieti, car
Ind. nrilei nira
cadernos de papel rnelimetrado-tolina,
Clame 41
e em branco para desenho, cadernos
Alcachofras, aletria, alho, aspargo* escolares, cartões em branco, cartuchos
açúcar. alimentos pata animai& amido, de cartolina, crapas planográficas. caamêndoas, ameixas, amendoim, araruta. dernos de lembrança, carretéis de paatroa, atum, aveia. avelas, aleite. asei• pelão. envelopes, envOlucros para chatonas. banha. bacalhau, batatas. balata rutos de papel, encardenação de papel
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha ou papeiem. etiquetas, [talhas índices
café em od e em gra°, camarão. caiaria. fólhas de celulose, guardanapos, livros
em pau e em o& cacau, carnes, chá neo impressos, livros fiscais, livros de
caramelos, chocolates, confeitos. cravo. contabilidade, mata-borrão, ornamentos
9910a12 ap amara Intuam, litlitalaZ
de papel transparente, pratos papeliallamaticios croquetes, compota& can- nhos, papéis de estanho e de alutninio,
eta& coalhada, castanha, cebola. condi. papéis sem impressão, papéis em branco
alentos para alimento* colorantes para impressão, papéis fantasia, menos
chouriços. dendê. doces. doces de tru- para forrar paredes, papel almaço cota
tas, espinafre. essências alimentares, eia- ou sem pauta, papel crepon. papel de
pada& ervilhas, encovas. extrato de to seda, papel impermeável, papel em boanate, farinhas alimentIcias, favas, 14 bina para impressão, papel encerado,
esila4 flocos, farelo. femaentos. Milão, papel higiênico, papel impermeável,
aos, trios, trutas sécas naturais e cristalizadas: grlcose. gania de mascar, gor. rara copiar, papel para desenhos. paduras, granulo* grào' de bico. gelatina. pel para embrulho impermeabilizado
goiabada. geléia& herva doce (serva papel para encadernar, papel para esmate. hortaliças, lagostas, linguais leite crever, papel para imprimir, papel pacoadensado, leite em pá, legumes em rafina para embrulhos, papel celofane.
conserva, lentilhas, linguiça ouro. mas papel celulose, papel de linho, papel
Ias ai:mentida& marisco*, nanteig a absorvente, papel para embrulhar tamargarina. marmelada macarrao. mas baco, papelão recipientes de papel, roao de tomate, mel e cri do. mate ma• setas de papel, rótulos de papel, rolos
sts. Para mingaus. 1tioa: _moluscos de papel transparente sacos de papel
mostarda, mortadela. n Moiracia. no. serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
zem óleos comestíveis, ostras, ovas
pAes oiaoa, prlinéa. pimenta oda para
Termo n.9 712.856, de 28-9-65
pudins. olckles, oeixe& presuntos. pa.
tas. peta-Doi& ostilhas, cassas. oudins. Fogo-Lar Conservadora de Fogões Ltda.
São Paulo
queijos. rações °alanceadas oata animam, req ueilões. sai sagu, sardinhas
sanduiche* salsichas, salame* sopas caFOGO-LAR
seadas. sorvetes suco, de tomates e de
Ind. Braailaira
tratas: torradas tapioca tAmaras, talha
rim tremoços tortas. torta, Obra aliClas.se 8
mente de animais e aves, torrões.
Fogões, fogareiros
toucinhe • vinagre
Termo ne. 712.857, de 28-9-65
Termo n.° 712.554, de 28-9-65
Fogo-Lar Conaervadora de Fogões Ltda.
Kolibri Comercial e Representações
São Paulo
Ltda.
São Paulo

KOLI.bRI
Ind.. braniletra
Classe 43
Aguas gasosas e minerais, artificiais ou
não, água tônicas, bebidas efervesccraes
aem álcool, caldo de cana, guaraeas.
laranjadas, limonadas, refrescos, soda.;
limonadas, xaropes para refrescos
l'etrno n.' ./ 12.855, de 28-9-65
fichográfica Copiasmil Ltda.
São Paulo

Ind. Braatieirn
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
paia retratos e autógrafos, balões (exceto para bringuecfos) blocos para

Name comercial
Termo o.' 712.858, da 28-9-65
Metrópole Motriz S. A.
São Paulo

rACIIMR-TITRISMO
FACILITADO.

"SUPERLAMP"
Ind. Branilei ta
Classe 8
Lâmpadas
Térmo n.° 712.862, cie 284-65
Giovame Grassi
São Paulo

"PAS_gorAmy o
Ind. Branilaira
Classe 8
Churrascaria e frigideira elétrica
Tênrno n.° 712.863. de 28-9-65
Fábrica de Rodos e Vassouras Alvorada
Ltda.
São Paulo

"ALVORADA"
Ind.. Oras:Unira
Classe 29
Rodos e vassouras
Termo ti." 712.864. de 28-9-65
Auto Posto Boraaea Ltda.
São Paulo

"BOBACEL
Ind. Brasileira
Classe 47
Álcool motor, azeite ;rara lamparinas
carváo mineral e vegetal. cera para dia
minaçao. combustivel. fluidos de nume
urdo, gasolina, geléias e 4;0:ekleJS de
petróleo. graxas para lubrificação, gaa
óleo para iluminação, petróleo refinado
lubrificante óleo para fabricação de gát
querozene e turfa

FICII/PUR
•

Termo n.° 712.866, de 28-9-65
Dr, Januário Napaatano
" BOLI-BOLI.NBA"
Ind. Braaileira
Class,at: 41, 42, 43 e 49
Refeições, beb:das alcoólicas, refrigerai?
tas, sem álcool e boliches
Termo n.° 712.868. de 28-9-65
Reprornex — Representações, Promo»
ções e Exportações S/C Ltda. .
São Paulo
se
"REPB
Ind. n?fieloiiin
Classe 50
Impressos para USO da firma
Termo n.° 712.869, de 28-9,65
Diadema Ccmércio de Cam as Lida,
São Paula

"DIADEMA"
Ind. Brasileira
Classe 11
Carnes verde,
Termo ree 712.870i de 28 9-65
Casa de Móveis R o das Pedras Lula.
São Paulo
•

Ind. 13r9laiPf apitg

Ciasse 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal de vidro, de aço ou de madeira.
estofados ou não, arruaria.; ...anotadas,
acolchoados para móveis bancos banquetas berços biombos, cadeiras, card.
nhos para chá e café, copa e cosinha.
camas cabides, cadeiras giratórias. cir
deiraa de balanço colchões de mola. dl.
vens, discotecas de madeira espregul.
Termo n.° 712.865, de 28-9-65
Ulysses Caaallas. João Batista jardim, çadeira. escrivaninhas mesinhas par*
Fiermógenes cle _Mello Giudice, E'au televisão, guarda-roupas mesas, molduras para quadros. portaaetrtos poeto.
Bianchini
was-camas, prateleiras. porta - chapéus,
eofais-camas. vitrines
OS RAIWONICISTAS
Termo
n.0 712.871, de 28-9-65
Tsnd. Branileira
'Poligono Construtora Imobiliária Ltda..
Sao Paulo
Classe 32
Conjunto de harmonicistas
"POLIGCtiO"
Termo n.° 712.867, de 28-9-65
ind. Brasileira
Fábrica de Cera Tacolac 'Indústria e
Cotnércio Lala
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar enastras
;13es e decorações: Argamassas. argila
arena ezulelos. batentes balaustres Ho
cos de (amaro, blocos paras pavimenta.
:ào. calhas cimento cal cré. chapar
aatante .caibros. caixilhea:
:-hapes „ara coberturas, caixas dag"
.:aixas de descarga para etixos edifica.
ceies premoldadas estuque emulsAc de
base asfaltico, estacas esquadrias estrutura, metálica, para construções, Mmm
ir, de metal ladrilhos latahris luvas
ie lunçao beges. lageotas. mareria,
'ante contra frio e calor. mandras 'nassas para revestimentos de paredes ma.
Classe 46
deiras para con .truções, mosaicoa, go.
Cera plástica

igteowc

Classe 33
Expressão de prapaganda
Termo na' 712.859, de 28-9-65
Metrópole Motriz S. A.
São Paulo

Classe 33
Expressão de . propaganda

Termo n.° 712.861, de 28-9-65
"Superlamp" Comeraial Ltda,
São Paulo
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para bolsas, facas. guarrtisões. guárni.
Sões para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos„ guarnições
para liqurditicadores e para batedeiras
de trutas e legumes. guarnições de ma.
serial plástico para ctensílios e osjetos
guarnições para bolsas. garros. galerias
para cortinas. iarros lannia plãs
ticos, lancheiras, manteaueiras. malas
orinors. pendedores de roupas, puxadores para móveis; pires,. pratos palitei
ros, páu! de cosinha pedras pomes. artigos. protetoes para • imaimentos, pu.
*adores de agua aara uso doméstico
porta-copos porta-sugueis. porta-notas.
porta-documentos placas rebites, rodi
abas, recipientes. suportes uporees para
• Termo n. 9 712.872. de 28-9-65
Empresa Limpadora e Conservadora - g uardana pos, sa etros tutsos, tigelas,
'uno* para ampolas r.ibo! para serio"Glogo" Ltda. .
Raz, travessas, tipos de • material pias
São Paulo
sico, sacolas, sacos saquinhos, colidiu
sies para Icon dicionamento vasos, as
caras. solas ,t 'aio e colas não incicidas
tRMSA
s m Justas clases pai )( gruta, para
sortumes. para warcineiros. para &asa:G.PMST1152,
rmos. para vidros. pa:la adesiva pára
Nume comercial
correias, pasta e pedras para afiar.
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
Termo n.° 712.873, de 28-9-65
Para ladrilros e adesivos para azulejos.
Cernnanhia Industrial e Comercial Latax anéis,
carretéis par tecelagem e guar
São Paulo
.usões de material plástico para indss
teia geral de plástico'
Termo n.9 712.876, de 28-9-65
Fiava — Lubrificantes Ltda,
São Paulo
INDUSTRIA 'BRASILEIRA
dutos de base asfáltico. produtos para
tornar • imperineabil,zantes aí argamas
sss de . ,arnent:: e cal hidráulicis.
galho produts Geturninosos, impermea
i'arrs brandos ou sob outras tormas
para revestimentos e outros corno nas
vin.entação. neças ornatralitais- de d mento ou ges.so para tetos e . paredes
pape: para torrar casas, massas anti.
ácidos aara uso nas ' construções, par
quetas portas portões. pisos, soleira
pr-a aortas. Cloros. tubos de concreto
telhas. -taros, tubos de ventilação tan
eme* de cimento vigas, vigamentos e
vitres

Classe 39
Para distinguir: . Artefatos de borracha
Termo ri.° 712.874, de 28-9-65
Plaska Indústria clic., Plástico Limitada
São Paulo

PLASKA
Indústria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria,
plastico e de nylots: • Recipientes fabri
cados de material plástico, revesti:nen
toe confeccionado., de substauslas
reale e vegetais: Argolas.. açucareiros
armações para Óculos, bules. bandeias
bases para tele tones baldes, bacias, boi
se& ceiras, carteiras chapais cabos
para ferramentas e ' utensílios, cruzetas.
caixas p
ara • acondicionamentp de ali
mentos caixas de material plástico paru

abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café, refrescos.
assadeiras, açucareiros, almot011as. arpões, arpões de carregar. arcos de sei
ra, arcos de púa, brocas, baldes para
gelo, tagornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes. bombonieres. bridões para
animara, bules. bebedouros, bolsas de
aço, colheres para pedreiros, baterias'
caixas de metal para portões. compotal.
ras, colheres para bolos, chaves, cre.
mones, chaves de parafusos. calotas
conexões para encanamentos, caixas de
metal, chaves de fenda. chaves Inglezas, cabeções, canecas, 'copos, cachepois. centros de mesa. coqueteleiras,
caixas para acondicionamento de ai,mentos. caldeirbei, caçarolas, chaleiras.
ca tete' ras. conchas. cuscuzeiros, coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal. - catracas e
corta •arames
Termo n.° 712.877, de 28-9-65
Posto Auri Verde Ltda.
São Paulo

AURI—VERDE
Ind. Brat:Insira
Classe 47
•
.arvão minerai, de turfa o uvegetal
;eras para • iluminação. combustiveis
tuidos de iluminação gasolina. gordu.
.8 de petróleo, graxas, lenha. lubrifi'antes. nafta. bicos Iluminantes. Óleos
ubriticantes, parafinas. petróleo reli
nado. querosene e turfa
Termo n. 9 712.882, de 28-9-65
Max Mendel Gruensvald
São Paulo

iM.eRAeluEIRA
•
Classe 4/
Para distinguir: -Alcool para motores di
explosão, carvác mineral, vegetal e ti(
turfa. combustiveis. gás ,gasolina, gra
as, graxas para lubrificação. lubrificar)
tez, oitos cornbustivets, óleos pare
freios. óleos lubrificantes, óleos para

iluminação e pare geração de Risca pe
•
sróleo. querosene

Termo n.° 712.881, de 29-8-65
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
Laminas
São Paulo
bateriai. coadores. coo& canecas, co
there& conchas, cestas oara pio, test:
nhas capas para álbuns e para livros
cálices: cestos, castiçais para veas
Ind. Brasileira
caixas para guarda de objetos sten
chios coadores para chã. descanso 01,1
Classe 11
pratos, copos e' copinhos de alavoco Para distinguir ferragens e ferramentas
para sorvetes, caixinhas de alkstico de tésia espécie, artigos de metal
ara sorvetes colherinhas . oaVabas artisticamente trabalhados, • artefatos
oarhnhos de plástico Para sorvetes Por. de -metal, õrtigos domésticos de
rainhas de plástico para sorvetes. &s(' nI metal e alunriavo, utensílios para uso
enehrennens de material plástico clube. doméstico. cri alaria em geral e outros
lagens de material plástico para sorve- artigos de qualquer metal não incluídos
tes estalos tiara objetos. espumas de em outra, classes, acessórios para veivets massas anti-ruidos, essoadores . de cules. alicates, alicates cortantes, anci• pratos funis, formas para doces. fitas nhos. alavancas, arrebites, arruelas. ar .
Isolantes, filmes, boa de celulose, fecha gola" aidremes. arceeçaea de metal,

007

Industria

ca 10
-Mimai leira

Termo n.° 712.883, de 28-9-65
Dr, Augusto Souza Barros de
Carvalhosa
São Paulo
IN WrITUTO

Dfi 020LOGIA
SIO PAULO
Classe 33'
Serviços. médicos
Termo n.° 712.884, de 28-9-6,
Dr. Augusto Souza Barros de
Carvalhosa
São Paulo

CLINICA

&lite

re,

Classe 33
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Termo n.° 712.885, de 28 -9 - 65
Dr. Augusto Souza Barros de
. •
Carvalhosa
São Paulo
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Classe 33
. Serviços médicos
t
Termo n.° 712.886, de 28-9-65 .
Formate — Indústria Nacional- de
Cordas e Pinhões Ltda,
São Paulo

FORMATE 13:)T0RS
CORPORATION

Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe
Classe 17
Termo n.° 712.889, de 28-9-65
Para distinguir: Abridores de carta, alavancas para registradores. arquivos, ai Goceano Viaturas Fabril e Represes
tações Ltda.
motadas para carimbos e par tints, ai.
fineteiras, aquarelas, apagadores, apon
São Paulo
adores. berços ara mata-borrão, brochas para cola e desenho, canetas. ca
?OCEANO VIATURAS
netas -tinteirixi, canetas para desenhos
Lnd. nraailoirs
crotadres de papel, carimbos, carbono
compassos, calendários caixas para cor.
Classe 21
respondência, coladores, cortadores de
Para
distinguir:
Veículos e suas partes
Papel datadores, densenhadores, descan- Integrantes: Aros para bicicletas, autosos para lápis e canetas, espeto para pa- móveis, auto-caminhões aviões, amorpeis, esponjeiras. estojos para lápis e tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
canetas, estojos para minas de lapiseira breques, braços para veículos biciclefichados, fitas para máquinas de escre- tas. carrinhos de mão e carretas.. canal-,
ver grampos para papeis, goma arábica. nhonetes. carros -ambulantes. camin'aões,
grampeadores, grampos para pastas, giz, carros, tratores. carros-berços carros.,
lápis em geral máquinas para apontar tanques, carros-irrigadoes, carros. carlápis, rnata-borrão. molhadores, nume- oças, carrocerias. chassis, chapas cir.
radores, pegadores. percevejos para pa- cularetpara veículos. cubos de veicules.
pais. papelão e tabuas, porta-blocos, pe- corrediços para velculos. direção. deslinas de escrever, ponteiras para lápis, gadeiras, estribos, escadas rolantes. eleoara taisos para livros, pastéis ara tinta vadores para passageiros e 'para carpa,
de desenho, resilhas para papel raspa- engates para carros eixos .de direção,
deiras. réguas, registradores 'separado- freios, fronteiras . para veículos. guidão.
res para livros, separadores para papeis locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
tirnpanoa. tinta para escrever. tira-linras motocicletas. motocarcuis. moto furgões,
transferidor, tinteiros . trenas e tábuas manivelas, navios. ónibus para-choqus.a.
com- molas para papeis
para-lamas, para-brisas, pedais, pontões,
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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 Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido

rodas para bicicletas., raios para bicicletas. reboque. radiadores para veículos.
raias para veiculos. selins, ériciclos tirantes para veicules. vagões. velocipedes. vararas de contraia do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus. saraes de
carros, toletes para :arma

Termo n.° 712.893, de 28-9-65
Bel-Trigo Indústria e Comércio de
Panificação e Confeitaria Ltda.
São Paulo

Termo n. s 712.890, de 28-9-65
João dos Reis Lassa
São Paulo

Ind9Wasileira
Classe 5
Para distinguir: Aço em oruto, aço pre
parado. aço doce; aço para tipos e para
molas, aço Instrumental e rápido. aço
fundido: aço arcialmente trabalhado, aço
polido, aço refinado, barras de soldar
bronze em bruto ou pracialmente trabalhado, bronze, bronze em pó. bronze
em barra e ' em fio, chapas de metal
chumbo em bruto ou parcialmente tra
balhado. cobre em bruto ou parciahnen.
te trabalhado. couraças, discos. elétro,
doi. estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado tarro em bruto ou parcial
mente trabalhado. 4erro em barra e em
chapa, tarro redondo, tarro fundido ferro maleável, ferro manganês. fitas de
aço para embalagens, gusa em bruto ou
parcialmente trabalrados gusa tempera.
da, gusa maleivel, lâminas de metal
latão em 'Cilhas, em chapas e em ver
galhiSes, ligas para soldar, ligas metal:.
caia amalhas, marsnésio, manganês, me.
tais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa, metais es
tam pados. metais para solda. niquel, ésmio, ouro. paládio papel de estanho,
platina, poeira de zinco, prata. sucata
soldas tungstênio. zinco corrugado e
zinco liso em fôlhas

Termo n.s 712.949, de 28 9-1)65
tas, carrinhos de mão e carretas sarna
Pfizer Corporation do Masa
abonares, carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços carros São Paulo
tanques carros-irrigadores, carros. carro" carrocerias, chassia, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculo:
carrinhos para . máquinas de escrever
corrediços. para veiculo& direção, desli
gadeiras, estribos. escadas rolantes eleIndústria Brasileira
vado,es para passageiros e para carga
engates para erros eixos de direção
Classe 41
freios, fronteira para veiculos. ,guidaa.
locomotiva& lanchas, motociclos, molas. Rações balanceadas para animais coa.
tendo vitaminas e sais minerais;
motocicletas. matocargas. moto furgões.
suplementos par raaaes
manivelas navios. Ônibus. para-choques
para-lamas. para-brisas. pedais, pantées.
Termo s. s 712.951, de 289-1965
rodas para bicicletas, raios para bicicleErnst Leitz G. M. B. II.
tas. reboques, radiadores para veiculos,
Alemanha
rodas para veiculo& selins' triciclos, tirantes para veiculos, vagões. velocipedes, varetas de contróie do afogador e
sceleraarn tróleis. troleibus. varões de
carros, toletes para carros

PRE iIX
tp,„÷

Classe 41
Para distinguir :Substâncias alimentidas panificadas. notadamente: pães, beladbas, biscoitos, bolos, broas, doces e
confeitos
Termo n,° 712.894. de 28-9-65
Indústria Mecânica "Tirrena" Ltda.
São Paulo
TIRRENI4
ind. brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros Para bicicletas, automóveis, auto-carainhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio. harsos,
breques, braços para veículos bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, camid:bes,
carros, tratores. carros-berços, carrostanques. carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias. chassis, chapas cirTeimo n.° 712.891, de 28-9-65
'Nelma" — Incorporação, AdminIstra- culares para veiculo& cubos de veicules,
corrediços para veículos: direção, deslição e Empreendimentos Técnicos
gadeiras, estribos, escadas -rolantes, eleLtda.
vadores para passageiros e para carga.
São Paulo
engates para carros, eixos de direção,
freios, frenteiras para veiculo& guidão.
NELMA locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Ind. Brasileira
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para-choques.
paraaansas., para-brisas pedais. pontões.
Classe 50
Para distinguir: O timbre de todos as calas para bicicletas„ raio r para Weide.
tas, reboque, radiadores para veículos.
seus. impressos comerciais
rodas para veículos. selins. aasaclas, tiTermo n.° 712.892, de 28-9.65
rantes para veicules, vagões, velocipe.
J. Rezende
des, varetas de contrõle do ahoador e
São Paulo
acelerador, tróleis, troleibus varaes de
. carros. toletes uara carros
' Termo. a.° 712.895, de 28-9-65
Alinhadora e Balanceadora "Zona
Norte" Ltda.
São Paulo

cAmeo,

BAR

In d. Arta4 (freira
Class:: 21
Para distinguir: Veiculos e .1..as partes
rveprantes: Aros aara bicic l etas, auto.
Cia.sae 41
móveis, auto-caminhões, avibu amor.
Para distinguir° Café em grão. torrado reedores. alavancas de câmbio, barcos.
areques; braços pare veículo& triciclose moldo

Termo n.° 712.896, de 28-9-65
Indústria de Porcas Torneadas
"Hungria" Ltda.
Classe 11
São Paulo

ti-UNGLRIA
Ind.
Brasileira
Classe 11
Ferragens, ferramentas de Cala espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal. a saber: Alicates. alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeira& açu.
careiros; brocas, bigornas. baixem,
bandeias. bacias, baldes, bambonieres:
bules; cadinhos. cadeados. castiçais. co!heras para pedreiros. correntes, cabides
chaves: cremones. chaves de Parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda chaves inglèsa,
cabeções. canecas, copos. cachepots.
centros de mesa. coqueteleiras. caixas
()anu acondicionamento de alimentos.
calderões. caçarolas. chaleira& cafeteiras. conchas. coadores: distintivos, do.

6L.
classe 8
Microscópios, objetivas o oculares para
microscópios: utensílios e iluminação
para microscópios, aparelhos nicrofotos
gráficos; aarelhos microprol arores: mi.
cromanipuladores; lupas; lupas prismáticas; lupas para telescópios, micróto.
mos; microscopios eletróónicos; mesas
microscópicas, aquecedores e refrigera..
dores sob ;arma de mesa
Termos ns. 712.952 a 712.951, de
28-9-1965
Samuel Garson
Guanabara

aradiças: enxadas, enxadões. esferas,

mciates. esguichos. enfeites para arreios
.striboa esferas pira arreios. espuma,
leiras: formões tolera ferro N,,fE Cortei
capins. ferrolhos facas. tacaca, tacha
duras ferro comum a carvio. truteirea.
é ansa. %finas para doces, freios puas
.stradas de ferro. frigideiras: ganchos
relha, garfos. ganchoa para qudroa
qestlIOE para carruagens: Ansignia.s:
.aas lâminas, licoreires. latas de flizi.
farras; machadinhas molas vare porta
moias para venezianas martelos, mar
« tas. matrizes! navalhas puas. pás, are.
goa parafusos picões porta-er go: po
rei regadores, serviços de chã Ir café
!beiras. oortd- pfio, porta-loias, paliteiros
ramelas •aldanais. mios para pias. rabi
serras, serrotes sachos secarrolhas;
*sura • , talheres talha.feiras. torquezet
'enates. fravadeiras, telas de arame., for
fieiras, trincos tubos para encanamento
.'ilhoa coara portas de correr, taças
• ravessas turibulos VaSOS. vaellhamea.
"arria ai

Clama
Para distinguir: Artigos e aparelhas
eletrônicos: alto-falantes, antenas. soalhai para fonogrevs, amplificadores,
bobinas para radias e televisões, ima.
relhos para controle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação inter-.
na. diais, discos gravados, aparelhos de
frequencia modulada, fonografos. gra.
vedores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletrenicos da
alta frequência, que funcionam com val.
vulas, máquinas falantes, aparelhos, de

•
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.receptores de sons, rádios, rádios to
aogratos aparelhos de televisa°, alacrouizadores, selecionadores trantifor~dores de sons, toca-discos automátl.
loas ou não, transmissores, transistor" válvulas para sadios e tele visões

gas. mandril de expanado, Irem de
frezar, guia de • treza de chanfrar.
ventosas, maletas, bate, para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos'
para estojos, colchetes para malas, cravos, enteitea. fecho para passas e para
malas. passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, auportes
torniquetes • tubos de expanado
Classe 21
Para distinguir.: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas tintomóveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de cambio, braços
breques, braços para velculos.
tas, carrinhos de mão t carretas, canil
abonetes„ carros ambulantes, caminheie.s
carros, tratores. carros-berços, carros
tanques, carros - irrigadores, carros, car
roças. carocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cabos de vercuios
carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços, para veiculas. direção, desh
gadeiras. estribos escadas rolansas
vadorea para passageiros e par'a carga.
engates para carros, eixos de direção.
treios, fronteiras, para veta:tos pascida
iocomosivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto turgões
manivelas, navios, ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais, pantõea
roda, para bicicletas, raios para bicide
tas, o.bo g ues, radiadores para veículos
rodas para veículos. selins. tricicles, ta
santes para veiculos vagões. velocipe
des, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis troleibus. varaes
carros toletes p ara carros

hum, picões, portaagélo, ~eiras porta
pão, porta-lóias, paliteiros, panelas; rol.
danas, ralos para pias, rebites., regadores, serviços de cima e cara; serras, serrotes, luchas. sacarrolhas, tesouras, talheres. talhadeiras, torguezet tenazes,
cravadeiras, telas de arame. torneiras,
trincos, tubos para encanamentos trilhos
051 a partas de correr rease UIVEM/el.

Tenno n.° 712.897. de 28-945
Ribeiro Furtado
São Paulo

Classe 11
.Para distinguir ferragens e !erranientai
,Alicates, alavancas, arruelas, arrebite..
,argolas. aldraves armações de meta,
Tann on. 9 712.967, de 28-9-65
.abridores de..latas, arame, apareiros de
Nephew Limited
Richard Johnson
acha a caie. assadeiraa, açucaretroa, apa.
Inglaterra
relhos para lavatórios. arandema, ,ares
Na, aros, almotadrises, amoladores.
.asnoladures de tearansentaa, alças para'
slactalaos, brocas amarram. • baixelas
bandeias. bacias. Jaunaboaleres taaider'
borboleta:, 'baterias, bases de metal ora .
çadoiras, bules. bisagra. buchas, bainha
Classe 41
Classe 11
para cais baterias de casinha colhe
Para distinguir: Café em ido, torrado e
rei de pedreiros, cadeados correntes ca
Para distinguir: is erragens e' ferramenIlloido
bielas -chaves de parafusos. conexões
as de toda especie cutelaria em çgeral
Termo
na
712.898,
de 28-9-65 •
para encanamentos caixas de metal para
s outros a-tigos de metal. não inclui.
Aldo de Paiva Gonçalves
portões. ,Colunas, canos, chaves de tendos em outras classes: alicates. anel.
da, chaves inglesas. cabeções. canecas
São Paulo
ninas. alavancas, arrebites, arruelas. arcopos.. ,:achepots centro de . mesa co
golas. aldravas armações de 'metal
queteleiras, caixas para condimento ie
abridores de latas, arames lisos e farpa
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaras
aos, aparelhos de chá e -café. assadeilas, chaleiras, cafeteiras conchas coa-as, açucareiros, • a.motolias. arpões. ardores, cuscuseiros, cabales de mata,.
mões de carregar. brocas, -bigornas Jou,
caboa, caixas de ferro, cgrunatsta curvas
celas. bandeias. 'bacias, baldes bombo.
cantoneiras, chaveiros, caniveres cita
DieTeS. bidões Rara animais, bebedouro
vens& crernones, caduiros calvos crua
mias de aço, coireres para pedreiros.
fradores, .cassinetes. cabos, chave, cisa
ádeartos. correntes. cabides chaves cre
ves para porcas circulares chaves tor
IND. ISRASII-ElltA
nonas. chaves de parafusos, conexões
quinaerxtca, correste:o para chaves. mai
tara encanamentos.- caixas de metal ameretas, chaves para porcas. distintivos
Classe 41
a portões. colunas. canos ale metal. Para distinguir: Canela, crava, cano.dobradiçaaadesrmaso para talheres, pisTermo
n.°
712.966.
de
28-9-65
chaves
de
lenda
cabras,
copos
cacheam e copos, enxada*, esteras, engates
rala, erva doce, kumel, orégano, moaiam, copos, centro de mesa. coquetelei 't rda, cominho coentro, louro, pimenta:
aaleikes ah metal. estribos. espátulas . Rirhard jolutson i Nephew Limited
Inglaterra
-ao. caixas para acondicionamento cl canela molda e em pó, nós-moscada, genastajos de metal para carimbos eixos
alimentas, caldeirões, caçarolas. charlai,
extamsdador para zabos estruturas meta
gibre, orten. urucurn e baunilha
ras. cafeteiras conchas cuscuzeiros coa
Acara escarradmras. eapremedures, capa
Termo n.° 712;899, de '28-9-65
dores. colheres. -cavadeiras. al:a.cemsos
madeiziss, aormões. laces, 'erro para
• rio ide Plásticos Rosemar Ltda.
carretaras. cabos de -metal ...ma:odores
cortar capioa •rerolhos, facas, tacões
São Patifa
camisas
para
cí)itsdro
e
dobradiças
enfechaduras. fruteiras, funis. irarmas para
Clame 111
doces, bolos, empadas a pudins, tlangs,
arrasem ferramentas de térda espécie +radas, esferas, engates. esgachos,
fivela. 'furadores. :ferramentas cortante. cutelaria em geral e ou r ros artigos de teites para arreios e enfeites de meta n
ROSEMAH
ou perSurantes para marceneiros, secnos metal. a saber. alicates. alavancas, ar. pa: autornoveis, estribos, espumadeiras
Ind. Brasileira
de metal, terraduras, torminhas, fita: inações para ácidos. irrualas argolas. artensees',gralhador para mictoriol
de aço, ganchos, guarnições de metal. de latas. arame liso ou tarpado
as. engrenagens. tombe*
-'eixos, esPor
Classe UI
garfos ganchos para quadros. grampos. durma. açucareiros: broca, 'açoram, bal.' "erros de -cortar capim, ferrolhos, facas. Para distinguir: Artetatas de material
para emendas de correias, grades pema celas. 'bandeias 'bacias, 'saldes bornbes' tacões, fecraduras. unis , 'formas para aástico e de inalou: Recipientes 'abalfogões 4g geladeiras. grelhas, galheteiros' ladravas. armações ste meta, abridores' terras para malas e pastas tratos (pa- ados ele material Plástico, revestunengonzos grosas, garrafas, ilhoses.
ateres, bules; cadinhos cadeados. cas- ra animais). guarnição de metal para os confeccionados de substancias aniNoa
. . jarros, limas laminas, licaretrot tiçais. cdlheres para Pedreiros corres- máquinas. guarnição de metal para ba- mais e vegetais Argolas, açucareiros.
latas, luvas, litiguem*, leiteiras, omina tes. cabides. chaves. crentones. abavas nheiros e 'bides grosas, grampos para armações p ara 'óculos, bules bandejas,
diabas, atolai para , portas, warteros de parafusos, conexões para encana - aadaimes. farras, /imas. lâminas pare bases para telefon.a. baldes, bacias, bolmarretas, matrizes, marmitas, maçanetas Isento. colunas, caixas de metal para barbear. latas • delixoletras e ouraeros sas, caixas. -carteiras. chapas. cabos
mossas, machetes, mantes] ueiraa malho, Jarretes. canos de metal, ahave* de fera.
de metal, machadinhas molas para por- Para ferramentas e utensilins. cruzetas.
navalhas, rupea, pcas. pás, picaretas da. abava inglesa. cabeções. canecos
caixas toara acondicionamento de ali'nelaodsa-msod satoprhard nasala -vaJ :cama cachepots. centres da mesa ea. tas, martelos, marretas. marmitas. Ma^ mentos. caixas de material n'astico para
porta-:óias, paliteiros. panelas puxado quere-leiras. .caixas para amodiciona- çanetaas. molas de vae e vem molas !..x..terlas. coadores. copos canecas
ntarod somatiect aunais:cid oroisasu taeato de alimentos. caldeirões, caçaro- para cadeiras giratórias, .mancals para iberas. conchas cestas para não. cestipratos. , porta-gela, po9eirae, porta-pio las. chaleiras. cafeteiras conchas. co.. rodas, martelos para casinha. xoldanas nhas. capas para >51hutta e para livros.
pires pinças, panetõss; porta-copos e lotes distintivos.. dobradiças. enxadas ralos para pias, regadores. 'raladorea álicel, cestos castiçais para velas,
garrafas, passadores de roupa. ores laxai:Iões. 'esferas engatai. capoichos et. rosetas, . retentores, todas em bandagem, caixas para guarde de obletos. cartu&as. rastelos, roldanas, ralos, regadores Mata para arreios •striboa esferas serras, -serrotes, sacaralhas sachos, ser- chos. coadores asam chá descanso Para
aebitea. reduções, recipientes de metal ipara arreio'. espumadeiraa, formões viços de metal para chã e Café, supor urram copos e caminho, de plásticos
roditroa. roscas de aço rinoxidavel re- hiliCC5. ferro para cortar :amos ferro tes. sifões. tesouras, talhadeiras otrgue nara sorvetes caixinhas de olástice
listro, de aço inoxidávei registros lios lacas. tacões. fechaduras ferro co zas, tenzaea, travadeiras telas de are ara whyptes, colher( nhas nastnheux,
Berras. Ibernates, sifões, saleiros, .saCarrõ. IMMO a carvão fruteiras hada dilemas me. torneiras, trinco*. tribos para enca cadinhos de plasticc Para sorvetes for
lhas barqueara, - srilhos tubos ,subnla sara doces freios sara maraaas ir namentos trilhos para portas de corres, ra inhas ale olSarice nara sorvetes. discos
•ções„ Raspões; travadeiras selas ik ferro. frigideiras: ap.aebilia. are lhas gar taças travessaa, tambores talha.ieiras. ,.mbreaoens .fe material plÁtICO eirribt:
ara me. t ri ncos, tacas, travessas tesoura. 5csa ganchos Dam q uadros •amzris mar" tranquetas. lacaios, terminais ,para barra lacem mataria p lsticc mira sorvefrascas. araineLas . calhares talhaduras sarruagena: Instaram genat Amimas 11. de reação, trilhos p ara elevadores tu- es' estrana p
are abjetos esmoias de
Mamas para panelas e ,caldetrika ter- :arrelvo& latos de lixo arma mackadf Soa de aço soldados sem %mura tan- ny/on. aceiram, *mimes oars autom6rinas. Sachos trans de OtIliallia torra' abas moias asara aortas -molas "A" giam de metal anafes. *Mau% vasilha' atas . rnalane anti-eaidcus. escondor s ii de
detrair_ ociaéaa, umas, vasilhames ver- ~eia" , martelos, marretas amaria
"ara e verrumar. .
va tos funis 1. sem a . na ta 1r.r e, 91.11

Lo Kreep

(T>

ata, navalhas; puas, pis, pregos, para-

3.)
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cosret e praias de 631 dias para e deferimento do- pedido. Durante disse prazo poderão apresentar suas- oposições
isolantes, filmes. fios de celulose. fecho.
. para bolsas, facas. guarnições. guarnições para chupetas e. mamadeiras. guarnições para ports .brocos guarnições
para liquidificadores e para batedeira,
de frutas e legumes. guarnições de ma.
terial plástico para utensIlios • objetos.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
para cortinas, - Jarros, laminados, plásticos, lancheiras. mantem.eiras, traias,
orinóis- prendedores de roupas. puxadores de móveis. pires, pratos.

Teimo ri:* 717.903. de 23-9-65
Brasatnia --- Brasil Sul América Tratores
e Máquinas Agrosrminstriais Ltda.
São Paulo
Zj RÁSAT MA
In d.. bra ai leira
Classes: 7 e 11
Artigos da classe
Termo n.° 712.901, de 28-9-65
Stúdio Gráfico Reticolor Ltda.
São Paulo

pás de cozinha, pedras pomes. artigos, protetores par adocumentos, pw

xadores de água para uso domestico.
porta-copos, porta-niquela porta-notas.
porta-documentos. placas. rebite' rodiabas, recipientes, suportes. supores para
guardanapos. saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para :trio
gaia travessa& tipoa de material clás.
eco, sacolas. arcos, aM itlhalk. vasilha
-mesparconditevas,xícaras. colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para rnarMnMros. para sapateiros. para vidros. pasta adevva para
correias, pastas. e ped ras as afiar
rebolos, adesivos para tacos.. adesivos

irar* ladrilhos e adesivos paca azulejos
anéis. carretéis, para tecelagem e aum.
niçõea de material plástico ara 'adis
tria geral de lásticoa
•

Termo n.° 712.900, ck 28-9-65
Armarinhos "Maracatu" Ltda.
São Paltro

1

•

RETICOLOB
Ind. Brasileira

Classe 32
Fotolitos
Têrmo n.° 712.906, de 28-911965
Wardon S.A. — Crédito. Financiamento e Isvestimentos
São Paulo

WARDON
• Ind. nraelleira
Classe 50
timbre da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondência e contabilidade, veicuros e anúncios
Termo n. 0 712.905, de 28-9-65-Empório Santa Izildinba Ltda.
São Paulo

O

amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
Classe 2
Para distinguir: artigos de metal comum, arroz. atum. aveia.. avelãs., azeite.. azes
alfinetes, agulha.s,. agulhas para crochê tonas,banha, bacalhau, batatas, balas
e tricô, canutilhos, colchetes, dedais. -iiscoito.s, bombons, bolachas. baunilha
fitas métricas, fivelas, fechos corredi- • aié em pó e em grão. camarão. cane'a
pau e em- pó, cacau. carnes'. chA
ços. garras, grifas de metal para enfeites de vestidos.. ilhoses. lantejoulas. 7Jarameros, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de Tette. cremes
missangas,. presilhas, passadores

Termo n.° 712.901, de 28-9-65
Transpacific — Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo.

alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhada. • enataram Cebola, conth,mentor para alimentos. colorantea.
casuriçoa, dendê: doces, doces de . for, ras, espinafre, essências alimentareis, emnadas„ srvilhas, enxovas, extrato de to-

./

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 712.902 de 28-9-65
Serpal — Construtora e Comércio de
Materiais Para Construções Ltda.
São Paulo

"SER PAI,"

Igta,. Bras/. /etrg
Classe 16
. Artigos da . classe

Termo n.° 712.907, de 28-9-1965
Avícola Angolinra Ltda
São Nulo

•

.114GOLI1Uk.
In d .
Classe 19
Aves vivas e ovos
Termo n.° 712.908, dc 28-9-1965
Erwind Menegottl
Santa Catarina

mate. farinha., alimentícias; favas,, fé.
cuias. flocos. tareio. ' fermentos, feijão.
igen, frios. frutar secas naturais e criaalisadas: glicose, goma de mascar. gr.
luras. grânulos grão. de bico. gelatina.
wiabrida. geléias, Prerva doce, lierv-a
nate. hortaliças, kimastris !laguna: leite
conden.rade, leite pó. legumes em
aanserva. lentilhas. linguiça, louro maa
aas alimenticits. mariscos. mapteiga,
margarina, trrarmelada , inacarráa mas,
:a de tomate ale e melado, mate: masas para mingaus: molhos. moluscos.

nostanda. mortadela, nós moscada. nozes, Õreoe comestiveis. ostras ovas.
alies. paios. oralinés pimenta: Os para
pudins. pick'es, peixes. presuntos,. pa,
tes, petit-pois: pastilhas- pizzas. pudinsr
queijos, rações balanceadas para ani-

tornar brrnernieabilizantes as argamasms os' cimenta e cal hict-aalia.a orare*
qulho pr.dutr beruminosos. imperamo.
llizantes Nations ou sob outraa tomai
para revestimentos e outros como ara
vimentaçâo peças ornamentais de
mento ou gesso para tetas e paredes.
papel par. torrar casas. manas Int.
Icidos para uso nas construções, par.aiatas. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de -Veatitarck tan.
ques de cimento vigas, via a naemos a
vitrõs

Termo n.° 712.914, de 28-9-1965
Bartholomeir de Siqueira Cavalcanti
Pess6ir de Mello
Guanabara *

MENEGOTT I
In d.. Brasileira
• Claase 6
Prensas destinadas a formação de
tubos de cimento
Termo s.° 717.909, de 28-9-19f5
Indústria .e Comércio de Sacos de
Plásitcos Castronol Ltda.
São Paulo

g)

C ÀSTROS 01,

Ind.ora eira

Classe 28
Saco s eembalagens de material
plástico
;ANT1 IZILDINdik
na.. Brasil eira
Termo-n.° 712.910, de 28-9-1965
Roupas Dominó S.A. — Indústita e
Classe 41
Comércio
Alcachofras, aletria, alho, espargo&
São Paulo
içõcar, alimentos para animais...amido.

IND. BRASILEIRA
' 11

"TRA NS PACIFIC"
Industria Brasileira

mais, requeijões. sal. sagu. sardinhas'
Nandaia:les.. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomates e. de
trutas; torradas., tapioca, tâmaras, talharIsm tremoços, tortas, tortas para ali'
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

.na.

T

lieLNO

ra

Classe 36
Artioa de vestuário e roupas feitas em

Classe 33
fitulo. de Estabelecimento
Termo n.° 712.915. de 28-9-1965
O Condomínio do Edi ciclo Debret
Guanabara

EDIFÍCIO

IDEBRÉT,

Classe 33
Titula

de Estabelecimento

712.916, de 28-9-1965
PasoIds Limited

Têzma n.°

jaglaterra

geral
Termo n.9 7t2.911r, de 2&-g-1965

Construtora Birigui Ltda.
São Paulo

Inãf i gTej".1i 1 ei ra
°asse lér

Pra distinguir:: Materiais past tonar"

Classe 36
Sara distinguir: Artigos

de vestufrioe
e roupas feita, em geral: A gasa.'1,oa
aventais Ilparcataa anáguaa blusas
batas, botinas, blusões, boinas. baias.
douro& bonés, capacetes, cartolas, carapuças. castiça°. coletes, capas. chalra
cachecol*. calçados chapéus. cintos,
datas. oxnbinaçõea. (=pinhos, cabais,
it senhoras e de crianças. calções cal-

ceei • decorações:. Argaraa*aas. argila
areia. arufelos batentes ara:lustres tilo
co. de chnnto, blocos para pavimenta
cio. calhas. cimento . cal. cré, chapas
rsolantes. caibros, caixilhos; colunas.
:Mapas p ara 'coberturas, caixas dagua ças camisas, camisolas, camisetas,
atixaa de descarga para etixos edifica
cueca*. ceroulas. colarinhos. cueiros,
;f1Pes premoldadaa, estugue., emulsão de saias,
casacos, chinelos, dominós. echar.
base asfáltico, estacas, esquadrias estru. pea fantasias, fardas para
militares. coturas meus11ms para construções. time. Isolais. frakfaa. galochas. gravatas gora
a9 de metal ladrilhos, lambris, luvaa roa logos de lingerte. Jaquetas lagues,
Te juncao. !ages. lageotas. matetis` Len tswais, haus. lenço* maistas nulas
sag para revestimentos de Paredes, ma maiôs.. mantas. mandrião, tnantlhas
leiras para . construcões; mosaicos. rio retem palas. penhoas. oulover °citrinas.
' pite contra Frio r calor, martilras, mas amigas ponches: polaina* rainmas pu.
lutos de base asfeltico produtos para aFios, perneiras. quienonos, regalos,

41)
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,sobe de chambre. roupão. sobretudos,
.suspensórios saidas de banho. sandálias.
meteres, &horta. sungas. atolas ou slacka,
r, tader, toucas turbante& ternos, uniformes e vestido*
Termos ns. 712.917 e 712.918, de
28-9-1965
Cia. Ltda.
Calor
São Paulo

CALORE
Industria Brasileira'

Termo n.° 712.923, de 28-9-1965
°Uca Foto Central Ltda,
São Paulo

CENTRAL
Classe 1
Filmes quimicamente preparados, subsfendias e preparações quimioas para uso
, na fotografia
•
Têrmo s.° 712.924, de 28-9-1965
Ótica Foto Central Ltda.
São Paulo

Classe 42
'Para distingulr: Aguawntet, aparai.
vos, aniz. bater, brandy, conhaque, cervejas fernet. genebra. gin, kumel. licores, nectar, punch, pimpermint. rhum.
ÓTICA FOTO
sucos dd trutas sem álcool, vinhos verCM4TRAL LTDA.
muth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Nome Comercial
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais.
Termo n.° 712.925, de 28-9-1965
usadas como bebidas, a saber: Aguas Viação Aérea São Paulo S.A. VASP
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
São Paulo
cana, caldos de frutas; guaraná; refrescoe, refrigerantes; soda: xaropes para
VASP ESPECIALISTA
refrescos
VI BRASIL
Termo n.‘i 712.919, de 28-9-1965
Desperteis Importadora e Exportadora
Classe 33
Limitada
Expressão de propaganda
São Paulo
Termo ri.' 712.926, de 28-9-1965
Viação Aérea São Paulo S .A VASP
São Paulo
TURISMO NO BRASIL
toOúSTRIA •RAStLErrtA
Classe 8
Relógios em geral e suas partes
• integrantes
Termo n.° 712.920, de 28-9-1965
Despertex Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

Classe 33
Expressão de propaganda
Termo n.° 712.927. de 28-9-1965
Lindoiano Hotel — Postes Radioativas
Limitada
São Paulo

EX IMP
RA
, OR
'Il4DDRA
Nome Comercial
Termo a.° 712.921, de 28-9-1961
. ótica Foto Central Ltda,
São Paulo

''Indústria Brodileira.

Classe 43
Aguas minerais e guas saturais
Termo n.° 712.928. de 28-9-1965
Anzericanbox Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

AMERICANBOX
Indústria Brasileira

Classe 16
Classe 1
Portas para box de cruveiros, re banhei.
Filmes quimicamente preparados, subs- ros e para outras finalidades divisões
tancias e preparações quimicas para uso internas em eral, box e abrigos em
na fotografia
geral e bog e artigos pré-fabricados

Termo n.° 712.929, de 28-9-1965 INO — Indústria Nacional de Ótica
Limitada
São Paulo

Termo n.° 712.933, de 28-9-1965
(Prorrogação)
Companhia Fábio Bastos, Comércio
Indústria
São Paulo

O O
Ingietria Brasileira

PRORROGACZO

Classe 28
Armações para óculos de plásticos

G•-zomPo

'Termo n.° 712.930, re 28-9-1965
Auto Mecânica Vit Ltda.
São Paulo

VI?
Se. Paulo—Capital

'FALCAO"
mouirmoi IRAPWR4

Classe 33
Serviços mecânicos em veículos
Termo n.° 712.931, de 28-9-1965 .
Oficina Mecânica Elek Ltda.
São Paulo
'

C,ERALETTE
Inclastria Brasileira
Classe 8
Enceradeiras
Termo o.° 712.932, de 28-9-1965
Distribuidora Serwan de Cosméticos
Limitada
São Paulo

SERWAN Indústria Brasileira
.Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de touca..
dor, água de beleza, água de quina
agua le rosas. água de alfazema água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons" cosmétizos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente Cremes gordurosas e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", lepilatórios, desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado, ou não, lapis para
pestana e sobranceiras, pregados para
embelezar aios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão líquido perfumado
ou não, sabobe
tes, lenrifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizaclore, de perfume; escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparados em . pó, pasta, líquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, reMovedores da cuticula, glicerina ei4umada para os cabelos
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para e pele

Classe 11
Grampos para emendar cotrelas
Termo n.° 712934, de 28-9-1965
Fábrica de Biscoitos Parcival Lrda.
São Paulo

PARCIVAL
Indústria Brasileira
Classe 41
Biscoitos e bolachas
Termo n.0 712.936, de 28-9-1965
Irmãos Cobra Ltda,
São Paulo

CAL—MURALRA
Indústria Brasileiro
Classe 16
Cal hidratada
Térnic.) u.° 712.937, de 28-9-1965
ChafIlandia — Comércio de Artigos de
Couros e Plsticos Ltda.
'ião Paulo
CHAFILANDIA
Inchiatria Breei/eira
Classe 2/1
Para distinguir: Artefatos de material
plástito e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas açucareiros.
armações para óculos. bules. bandeias.
bases para tele 4ones, baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas utenstlios. cruzetas,

caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, cauecas. ca .
¡heras, conchas. cestas para pito. ce.-•

caixas .para guarda de objetos, c,
chos coadores para chá. descanso par.
prato& copias e copinhos de plAstocc
para sorvetes, caixinhas de plastico
Para sorvetes. ‘oincrinhas. pasir.haa,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve:lhas capas para álbuns e para

c-
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Write O

as,
les estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras. enfeitas para automóveis, massas anti-ruidos, esz padores de
pratos. funis, formas pira doces, fitas
Isolantes, lumes. hás de cendose. fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras guar
nações para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensIllos e objetos
guarnições para bolsas, gartus. galerias
para cortinas, jarros, laminados. plásticos, lancheiras, mantegueiras, maaas
°Móis - Pendedores de -oupas puxado:lua para móveis, pires. pratos. palitei
roa. pás de cosinna. pedras pomes arta
gos, protetoet para documentos. puxadores de água para uso doméstacc
porta-copo3. porta-fiqueis, porta-notas
porta-documentos, placas. -chises, molinhas. recipientes, strportes suportes para
guardanapos. saleiros tubos, ciciem&
tubos para ampolas, tubos para serin.
gim, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinho vasilhamet para acondicionàmento, lisos, titaras colas a trio e co:,,não ncicidas
eni sutras classes, para borraka para
cortumes, para marcineiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para atiai
rebolos, adesivos para tacos adesivas
para mdrilros e adesivos para azulejos
nições de material elástico para hxdits-

anéis. carreteis par tecelapetr e quar.

Têrmo n. 9 712.938, de 28-9-1965
Max Schattan m Filros
São Paulo

SIONOLIAX
Indústria Brasileira
Classe 8

Relógios
Têrmo n.° 712.939. de 28-9-1-965

dras semi-preciosas para jóias p:.rolas :onluctos para terraços. jardim e praia
e imitações de pérolas, pratos de me- :onjumos de armários e gabinetes para
tais preciosos serviços de thé e de cate :opa e cosinsa camas, cabides, cadeiras
de metais preciosos, serviços de icor de rádios colchões, colchões de mota.,
de metal precioso, serviços de retresco.s giratórias. cadeiras de balanço, caixas

de metal precioso serviços de salada
de frutas de metal preciciso. serviços de
'
sorvete de metaa precioso
sopearas de
metal precio.so. taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos. +atri
• metal. turmalmas lapidadas e-bulo.de
vasos de metais preciosos
Termo n.° 712.940, de 28-9-1905
(Prorrogação)
OPIL — Operações Imobiliária Ltda.
São Paulo

PRoanGAÇÃO

O /L

/1spensas, divisões. divans. discotecas
espreguiçadeiras. escrivani.
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
nesinhas. tnesinhas para rache e teievisão. -nesinhas para televisão. ,molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas
ooltronas.carnas, prateleiras, porta-cha.
oéus, sotas. sofás-camas . travesseiro& e
le madeira,

vitrines

São Paulo

COLINA

1
Classe .36
Meias e. calças para scaliorPs

Termo n.o 712.946, de 28 - 9 - 1963
Turismo Três Amigos Lida'.

'Três Amigos •

Classe 16

Para distinguir: Materiais paar constru
ções e decorações: Argamassas argila
areia. azulelos. batentes balauVres bla
cos de cirnnto. blocos para pavimenta
çâo, calhas cimento, cal cr& chapas
isolantes, caibros. caixilhos: colunas
chapas para coberturas caixas dagua
ções premoldadas estuque, emulsão de
base astãltico. estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, 'amelas de moral ladrilhos, lambris, luvas
de junção lages, lageotas. material iso
:ante Contra frio e calor. manilras, mas
sas para revestimentos de paredes, ma
leiras para construções mosaicos. produtos de . base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
saa de cimento e cal. hidráulica. pedre

qulho, produts betuminosos.' impermea
Silizantes liquido, ou sob outras formas
nora revestimentos e outros como na
São Paulo
vimentação, peças ornamentais de cl
Incuto OU gesso para tetos e paredes
papel pata torrar casas, massas anti
ácidos para uso nas construções, par
quetas. portas, portões. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi. telbaa, tacos, tubo: de ventilação, tanpreciosos e suas imitações, adereços de ques de cimento vigas, vigamentos e
vitrõs
pedras preciosas e suas imitações. Gd&
aos de metais preciosos. senil-preciosos
Térmo a.° 712.941. de 28-9-1965
• suas imitações, alianças, anéis arti- Revelar — Comércio de Móveis Ltda.
gos de fantasia de metais preciosos
São Paulo
balagandans de metais preciosos. eis
IN ad-preclosos, jia:ideias de m eteis pra
coam. berloq IP& de metal preciosos.
REVELAY
brinco de meta precioso ou semiprecioso, bules de metais PredoePe
Classe 40
carteiras de metais preclosos, colara
de metais preciosas ou semi.ureciaans. Móveis em geral, de metal vidro. de
contas de metais preciosos copos de aço, madeira, estofados ou não. inch,
metais preciosos, dedais de metas pre- Ove móveia para escritórios: Armários
ciosos. diamantes lapidados fio de ouro. armários para banheiro e para roupas
fio de prata, fivelas de metais precio- miadas, almofadas, acolchoados para
sos. galreteiras e metais preciosos, jóias, móveis, bancos, balcões, banquetas
jóias falsas lanteloias de metais pre- bandejas domiciliares. berços. biombos
ciosos medalha,. de metais preciosos zadeiras- carrinhos para chá e café
semi- p reciosos e suas imitatAes palitos 7onjuntos para dormitórios conluntm
de atiro. pedras preciosas para jóia, pe. para sala de jantar e sala de visitas

44- •

:T'êrtno te 712.941, de 28-9-1961
Daher Ltda.
Sanches

INDUSTRIA BRASILEIRA

caixa, de lesien tga para etixos edifica.

Ternitá n. o 712.945. de 28-9-1965
Marialva Guanarães de Meio
Guanabara •

Indústria Brasileira •

Classe 41
Lisguiça e banha
Têrmo n.9 712.943, de 28-9-1965
Refinadora de óleos Brasil S A.
São Paulo

Classe 50
Bilhetes, câmbio, passagens e serv.cos
turísticos aéreos, terrestres e tw-tritinr.os
Termo n.° 712.947, de 28-9 19n5

Cherniecverke Homburg Zwelgniederws.
• sting der Deutschen Gold — LInd
Silber
Scheideanstalt Vocmirx
Roessler
Alemanra

PASADENE

"Benfenati" Estampados Metálicos
Limitada

Classe 3

Um preparado tarmadurice

'BENFENiTI
Indústria Brasileira

Classe 41
Óleos de girassol comestivel
Termo n.° 712.944 de 28-9-1965
Marialva Guimarães de Mello
Guanabara

Termo n.° 712.948, de 28 9-1965
Ghemiewerke Homburg Zweign'e,leriax
aung der Disutschen Gold — Uno
Scheideanstalt Vormalts
Roessler
Alemanra

iiciamene
Classe 3
Lis,

prvarado farmaeXutic

Térino ri.° 712.950. de 2s 9.19n5
SchPring Akticngesells
Alemanha

RADIOGRAFINA
Classe 3h
Meias e calças para s?ril,',-as

Classe 3
Um preparado de contraste para raios X
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Publicação feita de ao/5rd° cor o art. 130 do Código . cia Propriedade Industrial. De data da publicação começara a
a
prazo
da
o
dias
anzer
para o defsrimento do pecildo. Durante é13 prazo poderão apresentar suas oposições ao Derartzbaen.t5
Kardsioaldà Prowladada Industrial aqueles que sa julgarem prejudicados com a couce:são da registro requerido

TÊRMO ANTERIOR
.Termo n.° 687.046
Angelo Vidotto 6 Filhos Ltda.
Paraná

Termo n.' 687.052
Casa Aliança Ltda.
-

Termo o.* 620.095, e 4-12-1964
José 1vIaria Salles
Guanabara

r9

CASA ALIANÇA

C5s.se 21
Artiy
Termo n 687.047
Serralheria Brasiferro Ltda.
Parana
—

SERRALHARIA
BRASIFERRO LTDA.

Indústria
Nome
Termo n." 687..)53
Sociedade Comercial Rodiosão Ltda.
Paraná

SOCIEDADE
COMERCIAL
RADIOSÃO LTDA.,.

Brasileira

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.'1 600.676. de 29-7-1963
Cipa Luvarte Indústrias Reunidas de
Luvas Ltda.

CIPA.LUVARTE
IN DirSTRIAS
FtEuixIDAS TZ
LUVAS 1J1 DL.

Nome Comercial
Nome comer -ia!
Termo n 687.048
Guassú De "Madeiras Ltda.
Paraná

Nome comercial
Termo n.° 687.054
Mendonça
Silva
Paraná

IGUASSU DE

EMPÓRIO UNIÃO

MADEIRAS LTDA.

Casses: 29, 41, 42, 43, 44 46 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 687.055
Francisco Lesara Martinez
Paraná

Nome comercial
Termo n•° 687.C49
Casa Garça Ltda
Paraná

CASA GARÇA LTDA.
Nome cemer:1W
Termo n•9 637,050
Simafa Café e Cereais Ltda.
Paraná

E RESTAURANTE

CAFÉ E CEREAIS

"VERA CRUZ"

LTDA.
Negue comercial
.051
Termo rt
L,eila Itilagaz1n2 Ltda.
Paraná

Nome' comercial

Classe 2
Artgos da classe
Termo n.') 646.366, de 17-6-1964
Britânia Marcas e Patentes'
São Paulo

Classes: 32. 33 e 30
Insígnia comerical
Termos ns. 646.365, 650.908, 650.909
e 650.910, de 17-6-64 e 15-7-64
Comércio e Indústria Repair Ltda.
São Paulo

Classe 36
Peças de vestuário em geral, especialMente industriais ou não
Têrmo
600.681, de 29-7-1963
J. Batista C. Reixach & Filhos Ltda.
• São Paulo

Br22

LEILA
Classe 41
Artigos da classe

•N1X C HS

Classe 16
Placas acústicas de gesso
Termo n. o 600.678, de 29-7-1963
Cipa Luvarte Indústrias Reunidas de
Luvas Ltda.
São Paulo

s: 41, 42. 43 e 44
Título de estabelecimento
Termo n.° 687.057
Orleans Cotnercio e Inchistria Ltda.
. Rio de Janeiro

MAGAZINE LTDA.

Têrmo n." 633.938, de 17-3.1963
Jornson
Johnson
Estados lindos da América

ISOPOR
[ Ind. oraaileirs

Classes: 6. 8 e 23
Titulo de estabelecimento
Termo n." 687.055
rumio Okawa
Paraná

SIMARFA

Classe 15
Cerâmica sanitária

São Paulo

CASA DOS RETALHOS.

BAR

CILLISE

Ind. brannelre.

LTDA.
ITALIA — Ind

Termo 0. 0 617.700, de 19-11-1963
Celise Serviços Adminisuradvos t
Promoção Ltda.
São Paulo

Classe 16
Placas acústic-as e gesso
ddddddra

Classes 6. 20. 7 e 21
Máquinas e motoiies em geral. Petre..
.
.
cho n av
chos liavas ci arroliáuti...os. Máquinas l
de agriculuura e horticultura e suas
partes integiantes. G7andes instrurnen.
- tos agrícolas, inclusive 1-atores. Vet., 1
culos e suas partes ntegrantes
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Pubnessçao feita da acárdp com o art. 130 do Código da Prdpriedade Industrial. Da data da publionle ocusegert a
t43:412 o prazo de 60 dlas para o deferimento do pedido. Durante essa prazo podarão apraliantat moo oposições no Departamenta
Nacional da Prepriedade Industrial aqueles que se julgaraa prejudicado, com a conceasào da reatara inucalda
11.1•n•••n•••n•n•n••••••••nn••n••

Termo n. o 683.390, de 75-2-1965
Murray Jerome Ryrnland
Estados Unidos da América

bases para te1e 4ones, baldes, bacias, haus, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utarasllioa, cruzeta&
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, coem. canecas, colheres, conchas, cestas para pilo, cesti..
abas capas para álbuns e para livros
cálices, , cestos, castiçais para vau,
caixas para guarda de objetos. cria.
Indústria Brasileira
choa. coadores para chá. descanso para
? retos. copos e copinhos de plassaao
para sorveres, caixinhas de plástico
Classe 50
pau, sorvetes. colherinhas, amalhas,
Artigos de classe
aarfinhos, de plástico para sorvete* boi''Termo n." 479.191. de 29-12-6l).
minhas de plástico para sorvetes, discos
Classe 41
Fertisul Indústria e Comércio Ltda.
embreagem, de material p i eseico emba»
Têrmo n.° 453.521, de 28-4-60
lagens de material plástico para sorve..
Rio Grande cla Sul
Cia. Jamaica de Bebidas turbo, esteiras, enfeites para autorsió.
São Paulo
tea estojos para objetos, espumas de
FERnSUL
veia massas atati-rutdos, escoadorea de
Classe 42
pratos, funis, formas para doces. fitai
Artigos
da
classe
Indástria Brasileira
Isolantes, filmes, tios de celuloae, fechas
o n. 9 651.739, de, oso„âlCina57 para bolsas, facas, guarnatas. guarnia
Tiirmos os. 651.739 e 651.740, de
ções para chupetas e mamadeiras. gama
Classe 2
20-7-64
tbiçeoel para porta-bbens
Artigos da classe
Para liquidificadores e para batedeiras
Termo n.° 463.154, de 5-8-60
de trutas e legumes, guarnições ie [raCia. Paulista de Papeis e Artes Gráficas
para cortinas. jarros, laminadas, VãsSão Paulo
ticos, lancheiras inani t, g tte4 1'35. mala&
orinifits, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. oratos, paliteiros. pás de casinha, pedras pomes, araiterias plástico para ctensilicts e objetas
guarnições para bolsas, garfos, galerias
protetora para documentos, pu.
%adores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, aorta-notas,
porta-documentos, a lara& rehiPes.
atlas, recipientes, suportes suportes para
INICSTRIA BRASILEIRA
guardanapos, saelros tinos, ti(!e/as,
tubos para ampolas, tubo s para seringas. travessas, tipos de material piás.
Classe 48
tico, sacolas. sacos, sa q uinhos, vasilha.
Para distinguir: Pertusnes, essências, ex. mes para acondicionamento vasos, itla
tratos água de colónia água de touca- caras. colas a frio e colas nao lncicidaa
dor, água de beleza. agua de quina. em outras classes, para borracha, para
igua de rosas. água de altazema, água costumes, para marcinciros, para sapap ara barba loções .e tónicos para os
correias, pasta e pedras para afiar
salselos e para a pele. brilhantina. ban- teiro ga para vidros, pasta adesiva para
Classe 49
dolina, batons, cosméticos. fixadores rebolos, adesivos para tacos., adesivos
Lsaralhos e cartas para Jogar
de penteado& petróleo& óleo* para os para ladrilros e adesivos vara azulejo*,
-abalas. creme evanescente, cremes goa anéia carretéis par tecelagem e guarTermo n.° 457.691. de 23-6-60
Cia. — J R B — Administraçào • duramos e pomadas para limpeza da pe, nas!~ de material plástico para Md**.
le e "maquilaise" depilaria& denoda
Organização
tria geral de plásticos
s aates. vinagre aromático. pó de arroz
Guanabara
e tako pefutnado ou alo. lapis peira
Térmo n.° 667.720, de 14-8-6-4
p estana e sobrancelhas, preparada. para
Auto Peças Pruzlenjipe Ltda.
VILA FORMOSA
embelezar cílios e olhos, carmim para
São Paulo
sabão
e
creme
a reato e para os lWoe,
Ind. Brasileira •
asa barbear. sabão liquido perfumado
_ nanasJIPs
35 afio. sabonetes. dentlfriclos em pó,
Nome comercial
:ánd.
oasta ou líquido: sais perhnstadoa paca
Termo n.° 492.772. de 8-5-61 — !nabos, pente: va porizadores de perla.
São Paulo Alpargatas S. A.
.arame ai
-na: mcovas para dentes, cabelos, unha,
São Paulo
• cílios. 'rum de louro. saquinho perha Para aura/gaita V e iculo" e suas partes
nade, preparado- em pó. paste. Nua In tegrantes: Aro* para bicicletas, auto.
in e tijolos ara o tratamento das unhas. móveis auto-caminhões, aviões, amor.
dissolventes e vernizes, removedores da tecedora s , a!avancas de cambio, braços,
PRORROGAÇÃO
macular: glicerina perfumada para os bre q ues, braços para veiculos, bicicie.
.abalos e preparados para daecolo- tas, carrinhos de máo e ca r retas, canil.
-ir unhas, cílios e pintas ou sinais arti- ahonetea, carros ambulantes caminhões,
Companh ia J
ficiais. óleos atra a pele
carros., tratores, carros-berços carros.
t anques, carr
Classe 28
e
Organização
oaarrigadores, carros. caia
ão
Administraç
Para distinguir: Artefatos de material roças carrocerias chassis, chapas cir.
Plástico e de nvlon: Recipientes fahri Vares para veiculas cabos de veiculo,
"mios de material plástico, eevestimen corrediços. para veiculo. iirek,%r desiiros confeccionados de substancias arta nadeirgeç est-ibos, escadas rolanes elemak e vegetais: Argolas, açucareiros vadores oara assageiros e ara carga,
C1 , s,- 1
armações para óculos, bules, bandejas, engates para carros, eixos de direção,
Art,g,-,s

Tê:mo n. 9 476.743, de 6-12-60
Ca. Universal de Administração de
Bens
Guanabara

64d~P.

Classe 11
alas e conjuntos de molas para camas,
-rra colchões, para assentos, para es, F.os, para acolchoados; uni:ledes e conjuntos de molas amortecedoras
Termo n. 9 685.849
José Godoy de Castro
Minas Gerais
hIrui ia

TIL IS Do irlazDlim

Classe 32
Artigos
classe
. da _
_
Têrmo n.° 473.626, de 12-10-60
Bar e Café Guarany Ltda.
São Paulo

GUAPANY
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 450.692. de 4-4-60
Leonidas Sandoval Neto
São Paulo

C.B.
.Ind.Bramileira
Casst- 32
Revistas
nano a.' 473.627. de 12-10-60
Comércio e Indústria de Papéis
Mairingtie Ltda.
São Nulo

MAIRINQUE
Ind.3rasilelre
3%3
Arti.jos da classe"
._
Têrtna n " 476.103, de 1-12 60
134,tist,,. Alves Ltd/.

SELENITA
Indústria Brasileira
!•

s o rkie,.9,

R8-

Termo n.° 474.406, de 31-8-60
Maria Benedita de Andrade
Bahia
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Publicação finta de acordo com o ext. 130 do Código da Propriedade Industrial De cata da ublicação começara
g araioprazo de 60 dias paraodefernnento do pedido Durante essa prazo poderao apresenuu suas oposiOes ao Deparduret23
~non& dn Propriedade Industria aquéles que ee pdgannn prejudicado* oona a °micose() de te URro moendo

l

freio', fronteiras para veículos, guldâo
locomotivas, lanchas, motociclos. molas
Motocicletas. motocargas, moto furgões
rodas para bicicletas, raios pari bicicle.
tas, reboque*, radiadores para veicula,
Manivela& navios. ónibus. para-choque&.
para-lamas, para-brisas pedais pantões
todas para veículos, selins. tricicles. tirantes para veicuios. vagões, velocipe
dei, varetas de contrõle do "gados e
acelerador tróleis, troieibus varaes de
carros e toletes clara carros
Têrmos as. 474.807 e 474.808, de
18-10-60
Importadora Industrial Vasco do Brasil
Ltda.
Sao Paulo

Termo n.° 656.692, de 18-8-64
Pereira, Roc.Sa 6 Cia. Ltda.
Guanabara

laster
Indústria Brasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termo n. 9 669.509, de 14-8-64
Taveira, Taveira & Cia.
São Paulo

-CURAIOX

(.1 OPEL
Ind. nraalleira

IND. BRASILEIRA
Classe 1
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 685.851
Tose Godoy de Castro
Minas Gerais

g

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

de Junção. laçies, iageotas. material Dto'
Classe 25
unte contra friu e calor, mantiras, mas- Estátuas e estatuetas, estampas, ima.
sas para revestimentos de paredes. ma- gens, gravuras e quaisquer obras de
deiras para construções. mosaicoa. propintura e escultura
dutos de base asfáltico, produtos para
Classes: 16 e 25
ornar impermeabillsantes as argamas.
Insígnia comercial
sai de cimento e cal hidráulica, pectre
aulho. produts betuminosos. unpermeaTermo n. 9 468.890. de 15-265
-iilizantes liquido ou sob outras tomas
para revestimentos e outros como nas Indústrias Reunidas F. Matarazzo
São Paulo
v imentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para ,tetos e paredes
-moei para torrar :asas. massas min
icidos para uso nas constrw.bes par
iuetas. portas portões. pisos. soleiras
'ara portas. tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilaçõo.
lues de Cimento vioaS, vigamentos e
vedo
Termo n.° 663.551, de 29-9-64
Etacol Intertinal Ltd.
Suiça

Têrmo n.° 674.033, de 27-11-64
H. H. Poct N F G R. Rumhandelshaus
Alemanha

InsCatria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 649.523, de 7-7-64
Metalúrgica Mauá S. A.

DOLaA De MA1UItis3 5PERRA.Mat&D

„z0z0

Classe 32
Artigos da classe
Tèrano n. 9 654.982. de 6-3-64
(Prororgição)
N. V. Nederlandsche Wolspinneril
Holanda

PRORROGAÇÃO,

.3EVEDA
Classe 22
Rios de linhas
Termo n. 1 669.118. de 29-10-64
Pereira. Rocha ti Cia. Ltda.
Guanabara

<(-

(c3"

Classe 23
Entretela
Têrmo n.° 683.367, de 15-2-65
A. Costa
Maranhão

•Q

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
Termo n.° 669.510. de 14-8-64
Cia. de Imóveis Lago S. A.
São Poulo
.11_0

Braeileire

lIRT°11
A. Costa
Vitorio° Freire Maranhao

Classe 41
Café torrado e moído

Termos ns. 648.871 a 648.874, de
Classe 16
2-7-64
Pira distinguir Materiais paar coei:atm
— Empreza Técnica de Coas:iões e decorações: Argamassas asgila
truções Ltda.
areia. azulejos batentes balaustres hlo
Coa de cirnnto. blocos para pavimenta
zão. caSlias, cimento cal 'cré. chapa:
osolantes, caibros. caixilhos; colunas
-fumas dara coberturas, caixas dáqua
-Rixas de descarga para etixos edifica
bes oremoldadas estuque emulsõe
base asfáltico. estacas. esquadrias. estru
turas metálicas para construções. larne
Classe 16 .
'1, de metal ladrahos, lambris, luvas Materiais para construção civil em geral

EMTEC

Classe 42
Artigo. da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CRS 50

Classe 5
Máquinas e suas partes integrantes
Termo n.° 6Ç0.675, de 13-7-64
Orquima Indüst H -, s Ouimicas Reunidas
S. A.

Zirconita-Orquirna
I NDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
l ig iihstf-nteins e nreuaracões químicas ã
'base de siticale e zirconio, usada na
indústria de vidros cerâmica e esmaltarão
CIPSSC 4
Areia e pó de ino!annem de origem
natural. nara fundições de furo, aço,
c metais não ferrosos. condw os. frites
vitrificrweis. massa e cimentes refratários. p:gmentos e especificantes ceramicos

