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OS DO
SEÇÃO BH
'ANO xrv - N.° 4

CAPITAL FEDERAL

REVIS

QUINTA-FEIRA, 5 IDE JANEIRO DE 9.989

A DÀ PFROPRIEDADE

iNDUST fee'iç 1AL
ÇEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE ININSTRIAL.
Certificados Expedidos

1:êrmos

Marcas - Classes

Registros

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 25 DE NOVEMBRO DE 1966

Térmos

Marcas -- Classes

Ceranaus -- 15
445.277
Euclid -- 21
448.535
Ccapagex -- 3
449.963
Coretui -- 38
454.421
Piuma -- 36
457.875
Family -- 38
460.795
462.248
Transportadora Rio Brasília -- 33
Tisshdrat -- 3
463.615
468.2,45
Stora
5 468.266
Stora -- 11
470.349
Vaus -- 33
Lo-Nigot -- 41
472.848
473.097
R.evelie -- 41
473.108
Pruneca -- 33
473.630
Musa
•6
Cegonha -- 34
481.744
Izelka -- 50
481.900.
Bron4e -- 48
482.083
I2ecap
Vila •Albertina -- 38
482.765
Astut4as -- 33, 41, 42 e 43
482.978
483.037
Farmácia Normal -- 3 e 48
486.213
C. E. M. -- 33
488.817
Pergaluz -- 8
488.981
Carioca -- 10
CalvIcura -- 48
490.049
491.647
Campeão Lotérico -- 49
491.837
Guia Industrial -- 32 •
Barraca da Solte -- 36 e 35
492.228
492.735
Maxivit -- 3
494.282
Green-Star -- 2
Emblemática -- 3
494.285
495.174
Claumina -- 43
Edifício PaJô -- 33
495.479
G.. E. S. -- 48
496.672
497.181
Aurora -- 26 e 40
498.131
Eletrônica Pau. Ccun. e Ind. Ldn,
498.351
Produções Rio Pix -- 32
Proosan -- 41
498.582
498.636
Taboão da Serra -- 33
498.647
Nordia
Orteco
498.749
Nara -- 41
498.751
Antena -'498.752
Baltimore -- 41
498.754
Celeste -- 41
499.041
Santa Clara -- 33
499.445
Servicontabil -- 33
499.456
Durvanic -- 8
499.463
Dancor -- 11
49.523 1 Viçosa -- 41
499.600 1 Ed. Mar Sereno -- 33

8

499.684
499.727
Lisoviral -- 3 ........... .........
Registros Puerdin -- 3
499-728
499.744
Naná -- 28
499.773
Serviço Social do Luto -- SSr, -- 33
499.803 1 Laluzinha -- 36
499.804 1 A. A. Ban -- 28
344.220
.49.8379
Ddival -- 46
344.221
499.943
Madarne -- 11
344.222
499.944
Agua Marinha 344.223
499.950
Westminster
13
344.224
499.954
Repreise -- 8 ......
......
344.225
499.992
Conquistador -- 46
344.226
500.005
Conquistador
26
344.227
500.006
Conquistador -- 31
344.228
500.007
Conquistador -- 30
344.229
500.010
Conquistador -- 12
344.230
503.011
Conquistador -- 37
344.231
500.015
Conquistador
2
344.232
500.016
Conquistador -- 13
344.233
500 019
Conquistador -- 45
344.234
500.020
Conquistador -- 40
341.235
500.021
Conquistador
3
344.230
500.029
&4ap. -- 23
344.237
500.031
Artap - 36
344.238
500.045
Rhispar
21
344.239
111 -- 42
500.082
344.240
500.092
Coração -- 2
344.241
500.110
Artprint -- 38
344.242
500.113
Nictheroy -- 33
344.243
500.114
C. S. N. -- 33
344.244
500.129
'Farbonis
344.245
500.135
Apoio -- 8
344.246
500.150
Campestre
31
344.247
1 Brincai -- 49
500.170
344.248
500.173
Frigopor
28
344.249
500.184
annae
3
344.250
500.185
Dundex -- 4
344.250
500.187
Dinuaex -- 6
344.252
51,0.188
Duratex -- 7
• 344.253
500.189
Duratex
-- 8
344.254
500.190
Duratex -- 9
1 344.2t55
500.193
Chiratex -- 12
341.256
5u0 199 1 Sobradinho --. 44
344.257
500 206 1 Calvpso -- • 36 .
344.258
422.139
1.)14.4as
8
344.259
430.152
Lopiadora Penumbucana
25, 32, 33 38
344.260
46/.012
brhnpn -- 38
344.261
4/0.2i1
• Uup pc Umpc
6
344.262
SW , csPert - 38
344.263
183.118
- SS
144.264
483 /01 , Nadhuag . -- .38
344.265
Lasa Abelinn3o4
38
344.266
Posco • - 28
344.267
ScioLCaeu -- 28
485.UY
344.265
18/.//l f lu1,4
40
344.26')
11

--

344.270
344.271
344.272
344.273
344.274
1 344.275
1 344.276
344.277
344.278
344.279
344.280
344.281
344.282
344.283
344.284
344.285
344.286
344.287
344.288
344.289
344.290
344.291
344.292
344.293
344.294
344.295
344.296
344.297
344.298
344.299
344.300
344.301
344.302
344.303
1 344.304
1 344.305
344.306
344.307
344.308
144.309
344.310
344.311
344.312
344.313
344.314
. 344.366
344.367
344.368
344.369
344.370
344.371
344.372
344.373
344.374
.344.375
1
344.376
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DIÁRIO OFICIAL (Seção til)

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA IACIONAL
-jornais, diariamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horwz.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinencriEPE DA sEçÃo
•
tes à matéria retribuída, nos CHEFE DO SERVIÇO DE PLiElLiCAÇÕES
FLORIANO GUIMARAE.S
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
QIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
SEÇÃO
das 13 às 16 horas, no máxipublicidade do expediente do Departament•
mo até 72 horas após a saída
'recaem& do Propriedadelnduatrlaido adinleterlo
dos órgãos oficiais.
do Indéetrie • Comércio
Imp,esso
na*
Of
lema
do Departamento de Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasurai e emendas.
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES R PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas poderte-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre . .
Cr$ 4.00
época, por seis meses ou um Ano . . , . . . Cr 12.000_ Ano
ti? Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 13.000 Ano
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 10.000
poderão ser suspensas seta;
aviso prévio.
vão impressos o número dai dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan-! talão de réigistro, o mês e o sinantes providenciar a restes a verificação do prazo
ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas,i
fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENTE

on REDAÇÃO

n.

~ao dom,

.•••••••••,1 ••••••n•••n•••••••••0.1

- As Repartições Públicas
Cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favpr
do Tesoureiro- do De parta.
mento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato co assinatura.
O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido. -

o
Têrmos

Marcas - Classes

488.508 1 Lhrino -- 6
491.056
Metagoma -- 11 .
491.936
1. M. C. - 33
494.047
Naarden -- 42 .
495.410
Lanzas -- 50
.
495.76j
lia1nardo -- 50
496.06J
1Bariloche- -- 48
496.195
Lunik -- 38
49/.725
bknn
-- 38 .
49/.751
Arapuá -- 38 .
498.004 1 - Papa" -- 6
498.051
Chuipeças -- 38
499.936
Brcadcast Eletrônica Amdcdy Flogatschenko
500.002
'Conquistador" -- 14
500.004
'Conquistador" -- 15
500.013
-- 20
500.018
'Conquistador" : -- 34 .
500.094
Wangon- -- 39 .
500.168
Brinca! -- 39
500.272
-- 6
- PMernm - -- 35 .
501'.282
500.459
Iransportadora Barcellos -- 21
1
Aqueronte
500.585
-) E EY'
8
500.603
500.612
-C,oplac" -- 8 .
Paulitaco -- 26 .
500.795,
[eller
6
500.995
501.015
- MagiHbnes - -- 8
- Rival - -- 38
501.039
501.189
Centuty -37
"João \7" -- 25
501.205
-Sá -- 36
501.223
"Alves",- 11
501.256

Registros

São Caetano -- 4
1.C.A.M.E. -- 5 .
-Calypso - -- 14

501.340
501.372
S01.391

.
Louçalândia
"Brunettl" -- 11 .
Mabpa -- 6

1

Ma-cas

.Classes

Registros

1

8

344.377
344.378
344.379
344.380
344.381
344.382
344.383
344.384
344.385
344.386
344.387
344.388
344.389
344.390
344.391
344.392
344.393
344.394
344.395
_ 344'396
344.397
.344.398
344.399
344.400
344.401
344.402
344.403
344.404
344.405
344.406
344.407
344.408
344.409

• •

501.337
501.402
501.560

Lermos

344.410
344.414
344.415
• •

344.411
344.4)2
344.413

500.208
500.2/3
500.275
500.276
5U0'.238
500.279
500.280
500.304
500.386
500.392
500.401
500.102
500.414
500.416
500.426
500.429

1 Drogaste! -- 3
Ciennade -- 37
liermade -- 41 .
liennade -- 43 .
Gennade -- 42 .
21-41
11
Lavras de .tiank Antonio -- 16
Axmoré
37 .
Movimaq -- 8
Ubaldini -- 11
Nossa Sen. da Luz -- lá
Loja Chly -- 36
Purgolina -- 3
960'
Lonsui Ed
8
Spit Roc -- 11 .
Sobral

Sobra

-- 11

500.440
tánbmatica'-- 3 .
500.453
'Jurado -- 33 . .
500.469
Senco -- 11
500.485
einennnha Pio xtt
500.489
Banco Sinimbu
33
500.498
Ccxdor:51no
33,. . .
500.506
Edifido Ires joli
500.508
Conjunto Comercia -- .33
500.530
Metalinação Minas Geiais -- 1 ..
500.559
Cientile -- 23 .
500.562
tjeaval -- 5
500604
-- 3
.
500.628
Blujoin -- 36 .
500.629
Melix ,- 36
500-.656
Place? - 48
500.673 i brimaUL -= 7 .
500.674
Ci S -- 32, 33
500715
Uuratex -- 25.
500.719
d'uratex -- 29
500.738 , Lontôrto York
48
500.739
Contexto York -- 48
500.779 1 Cimo -- 24

344.315
344.316
344.317
344.318
344.319
344.320
344.321
344.322
344.323
344.324
344.325
344,326
344.327
344.328
344.329
344.330
344.331
344.332
344.333
344.334
344.335
334.336
334.337
334.338
334.339
344.340
344.341
344.342
344.343
344.344
344.145
344.346
344.347
344.348
344.349
344.350
344.351
344.352

.
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1

lermos

Marcas - Liasses

Registros
Têrtnos

1
300./94
DU0.81i
UJ .613

4/
- 23•
CA:W8d110' . --

44

344.351
344.351
344.355
344.356
344.357
344.353
344.359
344.360
344.361
344.362
344.363
344.364
344.365
314.162
3.14.163
344.164

Pa teu teJ

1

Termos

Patentes

Rectivalt - 8
105.409
160.052
06.159
06.152
Perobal -- 4
117.198
06.153
160.950
06.160
Salina - 38
06.154
123.464
160.951
06.161
06.155
Lark - 44
152.205
160.952
06.162
06.156.
Santa Marina -- 11
158.886
162.521
06.163
Santa Marina -- iS
159.114
06.157
163.019
06.164
159.587
06.158
Insulpa - 4
Lua de Mel -- 35
Aluniex -- 5
MODELO DE UTILIDADE
5 .
MailoJ Cast
lapi -- 11
Supratan
1- .
Têrmos
Patentes
„IMOS
Patentes
Roma - 51, 41
Lojas Wosicler -- 8., 9. 11, 13, 14,.25, 26; 29, 31,
344.165
35 40, 48, 49, 37
344.166
220.207'
Flórida -- 3 .
344.167
221.692
Uloromicetina -- 3 .
344.168
Emblemático -223.983
1
86.719
06.517
121.967
06.519
344.169
224.229
Rio 1-Zico
43
118.311
06.518
344.170
Emblemática -- 17 .
226.601
344.171
229.343.
Burg - 42
344.172
Côco dt ltapoan - 42.
231.636
344.173
-- 43
337.418
LER l'itILAIJOS EXPEDIDOS EM 29 DE NOVEMBRO DE 1966
344.174
Construtora e Imobiliária Malchi -- 33
248.679
344.175
252.135
Solfiden -- 10 .
344.176
Amer3ki Carburetor Cleaner -- 46
268.716
344.177
”Lideriex" -- 23
274.248
ermos 1
Marcas - Classes
Registra
3/4.178
Chave de Ouro Ganteitaria -- 41, 42, 43
281.146
344.179
C:reosurna -- 2
306:922
34/.180
tutura Propaganda -- 33
328.679
344.181
341.092
(Sul( 1:on . -- 42
344.182
"Cruzador" -- 20
345.782
:312.543
344.183
- 5
344.416
347.655
"GacWana . -- 41
344.184
329.812
forres -- 42
344.417
*Mestia" -- 11
354.122
344.185
332.36
União' -= 33
344.418
- 7(ord -- 36
355.196
344./86
310.432
Motocamb -- 6
344.413
resouro , Intimo -- 36
355.35'
344.187
356.140
Vermaric -- 21
344.420
357.484
- Magnetroffico" -- 6
344.188
.337.632
Vesper Publidoade Ltda. -- 25, 32, 33 e 50
344.421
46 .
babão Azul Eden
358.798
344.189
302.938
Lireri-- 22
344.422
- Guarany" - 48
364.62I,
344.190
Uillerchn -- 16 .363.t-3i
344.423
"Lold-Magic - -- 5
370 814
344.191
382.022
Vasp -- 41
344.424
- Sacota -5 •/
372.629
344.192
388.511.
P:IgoriliLo S. 1-'randsco -- 41
344.425
Santo André -, 10 .
374.813
344:193
40/.19/
344.426
-- I
- Bem - -- 8
383.900
425.160
Matil Ind. e Com. -6, 11, 26 e 44
344.427
8, 9, 13. 14 15, 17, 18, 21, 26,
Punericana
385.928
344.:91
428.182
Sonksen -- 41
344.428
27, 29, 40, 49
344.195
431.891
Uuvieina -- 46
344.429
2
"Odor:una"
340.009
344.196
4.59.10i 1 L. R. Cielc..nuMe -- 8
344.430
"Cantact" -- 5
501.581
344.197
439.10/
(_ ' eotur-Pas-10r.
Promanda -- 33
344.431
'Mazom" -- 11
501.693
344 198
449.210
Alta - 16
344.432
"CM Fotos" -- 32 ,.
501.763
344.199
344.433
4,2.0)6 i (Jrátl,.r Alvorada - 38
- Santizta . - 41
501.797
344.200
432.93u
b
344.434
- Moderalcid" -- 3 .
501.812
344.201
453.051
Casas Oliveira Comest. 5, A
344.435
"Oliveira - -- 36
501.822
344.202
153.19/ 1 1. (4.
-- 1 e 17
344.436
(irmana --.11
501.98L
344.203
453.584 ( ler. lra, e ler, Ltda. -- 16 e 33
344.437
5
Impa
501.984
344.203
4_1/.882
Late Ouribom -- 41
344.438
Imita -- 5'
501.984
344.204
- Passo Doble" -- 43
502.062
1
344.295
3
4)8.3/0
banefina
344.439
"Passo DoWe" -- 38
502.065
344.206
439.142
fevetan -- 32
344.440
502.078 p - Passo Doble'' . -- 3
344.207
459.851 1 Lia. Lua. de Adm. Com. c In. S. A. -- 33 .
344.441
41
Franciscate
502.279
344.208
164.894 1 Lhez Moi -- 13, 30, 35 36 e 48
344.442
- ftminkmins" -- 17
.502.723
344.299
Bravton S. A. - N L
344.443
13don g ne" -- 48
502.769
344.210
4/4.490
jornai de Minas -- 32
344.444
C.B.G. -- 1, 33, 46 47
503.211
344.211
4/6.0/3 i Itacolonli -- 48
344.44'5
"Luxost11" -- 36
504.280
344.212
4/1.418
Rtmter - 8
344.446
305.909 1 "Recife Esportes Limitada" -- 33
47/.495
Soleá
41
344.447
411 916
Líder -- 36
344.418
480.296 1 lnapetil - 3
344.449
PATEN LES CONCEDIDAS EM 29 DE NOVEMBRO DE 1966
480.45t344.450
Maman -- 36
480.511
Refina -- 6
344.451
480.516
Senhoril -- 36
344.452
Patentes
Têrmos
Patentes
480.54/
Senhoril -- 23
344.453
Têrmos
344.454
481.670 1 S. João °Unau) -- 111
482.620
A Feira de Imóveis - 33
344.455
483.1 . 4 1 Laravene - 33
344.456
76.582
131.453
76.574
117.664
76.583
133.462
1
76.575
119.940
483.)65
jornal de Vitória -- 32
344.457
76.584
135.739
76.576
123.222
484.369
ecunércio Imobiliário -- 32
458.344
76.585
........... "fel).
135.9111
76.577
130.492
484.683
Metrópole -- 8
344.459
76.586
136.503
76.578
130.714
484.929 1 Metron -- 15
76.587
344.460
136.708
76.579
130.800
484.971 1 Dupxolar ---8
76.588
344.461
137.509
76.580
131.176
485 839 1. nbrte Sul -- 16
76.589
344.462
137.719
76.581
131.270
Leciton -- 48
486,210
344.463
Guarulá Bridge Club -- 33 .
486.565
344.464
500.828
500.829
500.837
300.850
500.903
500.904
500.932
500.948
500.963
500 990
169.110
116.082
183.012
198.437
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Marcas

Termos

ClasOn

1

Registros

Jane:ro de 1967

• III)

1
Termos n

Maxeas -- Classes

1

•

1

WEL

1 Modas Lourdes - 25, 33, 38 e 36
1 Edifício Vis..oude 1 Emblemática - 46
1 M.A. - 11
1 Leila Rose 1 Nutramina - 41
1 felina S1 AI -- 37
1 Sonata) - 11

487.168
490.275
490.818
491.978
492.837
493.313
494.203
49.8.242

1

344.465
341.466
344.467
344.468
344.469
344.470
344.471
344.472

CERTIVILADOS EXPEDIDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 1966.

cas - Classes

finmos

;

+ Registros

344.531
Lasemira Tijuca - 23
344.532
j13aiana - 42
344.533
Monte . Branco - 22
344.534
Arouche - 49
344.535
Llub? do Livro de Met. - 32
344.536
Per-teita - 36
344.537
fãoboa
2
344.538
Lomac - 6 ,
344.539
Pantozimina-Piam - 3
.
Aza Branca - 42 . 344.540
344.541
Klcemnold - 47
344.542
Excelsior - 21
344.543
Rey -- 42
344 . 544
Pyricidin
3 .
344.545
Casa do • Long Play
8
344.546
Rubi - 41
344.547
bold - 11
234.198
344.548
236.678 1 Aerocid
2
344.549
Rossi - 21
238.288
344.550
Encant5 Juvenil - 36 •".
239.181
344.551
240.067
Edifício Don - 33
344.552
•
242.475
V arinberg - 42
344 .553
Lysanda - 10
243.229
344.554
243.667 1 rupinambá - 42
344.555
247.518
Leal - 10
334555
251.803
Usteyi - 3 . .
.
344,557
Marazul -- 1
255.006
344.558
Snel - 32
258.369
1-- 344.559
Sensação - 41
258.692
344.560
288.089
Lluim :c° lar - N . C. 344.561
272.495
1. 13.. 1. -- 32 e 33
.562
275.0(Y2
barbo - 3..
344.563
3
• I yzine
27/.59/
344.564
Helitor - 5
281.151
344.565
Emblemática - 6
284.019
344.566
Bramerica - 21
288.273
344.567
Eron - 24
288.331
344.568
Nickelação Tupan - 5
289 .382.
344.569
A Luminar - 36 .
291.035
.
344.570
.
292.954
A - O - Agua - 3
344.571
imobiliária El-Dourado Ltda . - 33
293.469
344.572
Solar - II
294.061
344.573
300.106
Uspeni - 3
344.574
Retotil
3
300.253
344.575
Lili - 44
1543.650
344.576
Eletro Avenida -:- 8
150.657
" 344.577
160.215
777 - 11
.
Casa São Jose --: 8, 11 47, 14, 15, 16. 23, 33, 35 É 344.578
lbl .719
344.579
Serrador - 41
251.501
344.580
W anda -- 36 . .
269.233
344.581 Vence e Convence - 8, 11, 13, 17, 35
270.020
344.582
Cine RegênCS.a - 33
301.448
344.583
M. S. A. - 18
301.850
344 .584
incomil - 6
302.161
344.585
Alpino - 46
303.114
344.586
Vacuurn - 1
Plastic
303.135
344.587
301.217
iiess - 10 .
344588
Auto Serviço Pague Pouco - 41, 42. 43, 46
305.595
344.589
Brilhantes - 23"
305.793
344,590
Eninco - 16 .
308.700
344.591
Prima - 46
306.807
344 592
Marreta - 21 .
308.920
126.084
138.553
141.176
155.091
172.896
181.276
186.439
191.693
216.711
219.405
219.449
220.248
221.921
222.838
226.654
£32.402

30/ .888 I Cuarany
301.9b,
3U8.338
3118.42)

46

Hydroar

11

Lentromane
6
Lubrasil 308.516 j Mitni-Max • ,91
308.59 ' Ibnapttera ' 6. 8 11, 21, 39
3W" .569
3
lliarulan
3111.85
Lorot
33, 41, 44, 43, 42
312.560 I Sorriento
1
313.009 j Super
/
315.185 { Super
31/ .61:9
1 ri-Kib. -- -41 .
323.350 1 (- arder - 36
323 .693 1 V Rant()
10
323.820 1 A 1 entação
24
323.9.3i
1.4arincia São Uz ro - 3
7
Singu
324 /49
325.4/8 j O Cisne -- 32
326.8i3 1 Lortasina. - 3
332.850 1 Inlante Nobre -- 36. 37, 49
33/ .441
Licmar 340.942

1

/ato -

351 .305 1 Kings:iz:e

8

Cifrado Italiano - 33
46/ .180 1 Pico da Bandeira - 41.
42/ .423

1

4 / / .139 1 Dexapor,b:,ten - 3
215.831 1 G emeos
11
294.101 ( .1Unnetta -- 6
f
3 G.225 1 Crai
1
347.1-.15 1 Trienlor - 41
323.175 1 Esso - 47
36
Fa rA, seu Natal com Garbo
389.091
373.090 1 Zenith
58
377.285 1 Beton En. Ar. e Urbanismo Ltda. - (16 e 33) ..
43
Kent,ielry Derby
310.2E5
Trinco
11
397.388
'Atlas
4 ( 11 529
40
4 ^ "1.89
Eosch
8
Aeo - Lex
103.774
5
3
409.853
Ultrazolona
Leomar
411.320
423.052
Durysa -- 43
424.061
IMP. -- 63
425.463
Asmágon
3
48
433.343
recuerdo de Poços d Cal.
437.297
Enterogest
3
48
Atic. - • 7 -- 1 -- 3 -- 33
46
132.552
Jornal da Guanabara -- 32
441.116
448.925
G. M. -- 47
3'
Corturne Maná
452.798
Cotontex - 36
453.054
453.933
Goyana -0 28
. .
44.424
Sana Catarina
41
4 2 e 43
Café Bar 131c de Gero
454. .497
32
455.397
11e• Ponta a ^r>n l a
460.060
Café Amai~ e41
499.909 1 Donline'es de rornis
41
471 588 1 Auli. 'Pé. Tud Ser. Systeun Ltda.
(N.C.)
474.352.
~o
Fihut 474 548 1 Ornx -- 46
476.975 1 Ut
77 --.46
475.521 1 Bolsa de Tnv. T /nob Ltda -- 33
4 2 0.11 rn
Pura Capa41
41-'1.927
481.831

Registros

j

1

1

Solar - 38

43
Zuki
41
482.436
Fancv Crsts
491.303
34
Astralene
37
491.205
Astral , ne
492.726
38
Sete Vidas
495.193
Asmapray - 3
495.545
Grau 10 -- 38
Tucano 496.503
492.959
Dems sito TTnia'fl1n ltda - 11 e 16
498.741
F rl,frno Co r onel Pie. da Costa - (33).
499.153
\8
500.43/
Pobral 82 Sobral -501.319 1 l'ai ,nno
42
502.960
m. P. T:
23
5(13.484
Três Irmãos
41
503.550 1 Thlvex
46
503.068 • I Xarone de Mussambê Ccinuésto
3
Q;
0
1
illtnna
789. 10
70s.9Q1. 1 no st y aria,
- 42
766.307
7w7 . p13
niFC0
"
"rn . enq-- 48
770.328 1 Doai) -- 6
700.329 1 Do-A.11
6
700.753 l Lencol Santista Caçula
37
771.133 1 Chofólate Santos rnmont
41

•

1

344.593
344.594
344.595
344.596
344.597
344.598
344.599
344.603
344.601
344.602
341.603
344.601
44.6O5
341.606
344.607
344.608
344.609
344.610
344.611
344.612
344.613
344.614
344 . 615
.344.616
344.617
344.618
344.619
244.620
344.621
344.622
314.623
344,624
344.625
344.626
344 627
344.628
344.629
344.630
344.631
344.632
344.633
344.1384
344.635
344:686
344.1337
344.638
344.639
344 .640
344.641
344.642
344.643
344.544
344.645
344.645
344.547
244.648
244,6A9
34-4.0

344.651
344.552
344.653
RA4 554
344,55
344.656
244,P.17
344.66F
344 .Pi)
344.650
344.661
244.6n
244,663
344.(m4
344 ,1385
344.Pnri
344.r447
R.14.848
enn
•
341.070
94A.P71
nAd_W72

•
g'73
ReA..r.n
3.44 '715

3".76.R
5,95 '7,14
244.725
344.7M
344.727

344.728

QuiiitaA..;. a 5
Térnuy,

DR10

.Me.;CII --

1.•

5:i. ci,3

771.355 1
Bra ;11
-- N C
Toddy
771.804
772.169 1 Ansab asco - - 31
772.383 I Mara39 1an - 23
774.530 1
::3
773.292
1,31 ã-) de Açúcar - 4 --- 41 até 44
772.233 1 Pão de P.çucar - 4 -- 41 até 44
77.1. , •113 I S. 1: rua
salm "D-3. -- 17
'772.104
Bar Pest. O.K. -- 41 - 42 e 43
772.912
T1reniiend -777.917
Vitapopeyna 772.953
41
772.990 I E 3meralda Casa Sobral -773.001
'773 002 1 Calibrin p -- 42
Til 024 j Tig,rnço 733.092 1 Dunlex --- 11
733.094 1 Sivam - 41
773.0741 , Lainbretto -- 1
773.097 I Lambretta -• 7
773.101 1 Coraçilo - - 37
Malharia Esperança - 36
'773.105
771_10(1 Pulemo - 41
773.108 , Codiq S.A. Construtora de Equipamentos Inibistrias - N.C.
!
7T1.109 I Cruzeiro do Sul ---- 32
773.110 1 Atlántlea - 41
773.112 I /Uurins - 48
7'73.113 1 Agromoror -- 8
. 773.114 1 N B - 11
.....
Pótub, Representado Iniernamente - 41
'773.115
'773.116 i Baldia ---^- 41 .
......
N.C.
Cia. de Tecidos 1 3ne'redior
'773.127
Pari - 8
773.137
773.142 I Fazenda Parana panema - 1 - 2 - 3 - 4 -- 19 -41 •- 42 --- -13 i? 47
Iporil. - 23
773.217
Arutina - 41
773.252
Duramo) -- 22
773.346
Sicce.cell - 3
773.343
773 349 ' Rosa - 41
773.377
Silco - 8
28 e 33 ....
15
1
0
8
5
11
773.378 1 A/B
Pobart-Dayton - N.C.
773.379
773.382 I Timken - 11
773.398
Valderma -- 3
'773.437
V:sotyl - 3
773 488 Vont - 3
Vitanery ina - 3
773.181
3
Actlazin
773.4 90
Faria - 11
773.491
Pinot y1 - 3
773.492
Soropatrol
3
77-s.493
Enteron Sellerrien -- 3
7'73.494
A3 Naeõe.; Unidas: - 29
77:1.514
Locão Tricomichia -- 3 e 48
773.515
'77'1.516
Jovem - 23
Sete Vida Dura Sete Vèzes Mais - 36
773 517
773.518
Disco - 30
T73.519
Pah-Est - 24
42
Fazenda Serra Grande
773.521
Aceita - 16
773.527
Sonaven - - 3
773.523
773.521
Se t e Vidas -- 20
Sete Vidas -- 2(1
773.530
Desidren --- "3
773 533
Soe Naciom1 de Representações - N.C.
173.539
Enavion -- 44
773.540
Intinio-! -- 14
773.541
vtentromet; - 5
773 077
Ta 080 -- 36
772.760
.;
0.11.-.1)...nro
'773.826
773.827
13 . 11.o rl' ,.• st
- 8
3
773 un
P(;$;,'.!..-'
Fol.!: Ch leks -- 41
771.0(11
Arb- , me -- 3
774 078
P : 1-11111/3 o :', .,,,ne cla Sente de 'Lliiha - 42
77 1 _0 94
771.093
(*) F-. I ade le 73 :1 0 Prado - 32
.-•,,, •PPrirr,. 45
771.013
.- 4v;
"77.111 1 Sr' • 1. . n . •
"1;et, 1 ( I . . - Ir".
771 112
42
5(4.- v iii .;<,
'771.111
771 113
Sete v ii,A-•
- 14
77.^...-.33 I 1-'3 ,:am -. 19 ..
.
Sne. T117ra p.-111':.-1..
7,7. 327
N.C.
.
77 1 .39; 3 ,--'1nr.y,1,31 - • .1
'''T'
.
7"' ,, n q
..(1,7
1,"
1(.3
31 111 . /3
-3 . 1 9/1
- 18
•
)
rad.'? 3.)71 !”,n
r-tr; •

Jar.eiro cie 1957

V!)
tsse,

I
I
::.r.10111.:Flt. L 1 (1; ,- • 1, e .1 0

I
i

1 314.18
3... - .1 1 (- .)i •;1! - - '71
314.819
'. ,
733 i Pil
714,830
- '.;
3- 71) ! Aymore
2'1
314.821
-1"
1; i P I.: ': .. 13( i .. (are'I . la.
: 1 1 7'7 I Vil..P.c. 3 - 41
3341-41.82.2232
ow . rami ,b- : - - 43
3,14.224
4.'1 7.-Cola
:'
173
, ; V,:::',:lrina Mocia.: --- 13 - 26 - 1 9 - 48 e 40
I. 3-11.825
311.8:6
. 4, -, . • • . 3 - 1. .. 3 1. • ,- - 19 - - 2,1; --- 33 - 34 -- 33 e 40 ......
1 - 1 -- 3 -4 - 8 - 10 - 23 -- 32 - 41 ---1
, 4 ' . - ..i l . 11.
:
14 ,' e 41
' 541.337
''
1
311.828
(-3. i:.0 • 42
4..6 574 . 3-31 . 1'3 1- 3.8
1 344.829
1"...:
1,1 3 - •
34-1.830
314.712
16
4 .' .1 :, • 3,1.i.;-.--,1). •
17
341.831
314.743
4..33 . H ; ,,:,,n,•,, 1 1,i50 de São l'au.lo Coop. - 32 e 33 .
344.332
244.744
1;-31.-1:i3
1 11./..)-v.iii: --- 3
344.833
244.745
+.• ;1 13 7 I Draft., -• 38
3-1-1.834
3 44.746
4;-:'.
' siri . .., 314.833
344.747
45
1:33 +03 . Iiilly P • a--' -- 9 .-;
311.236
344.743
-1'31 151 . '\-1,1.3.•,,ncy., - - 1
311.827
344.711,
19. 1.139 ; Counfry Sall,:- , . (1",i'a - 33
344.750
41.731)
1 13,,,,:ioul. "4 .11:,3 17.1(....I....: -- 24 - 28 - 35 e 36
344.751
11 -4--1 .:38-;31
1!:1 13,7 ' Promera •• 38
... 1 :3 -1:1
-193 3.:'»
Po T ham •• 33
314.841
344.752
34-1.847
199 ,93 1 Tran rural
344.753
V.:: 3"
344.8-12
':
' Tulinc
344.751
- 3"
344.843
341.753
-I! ii 3. 1 • Pino. E. 1- n 9-'13a E s Apare...1(1a
33
314.8-14
4911 3. 3 ;
Fal .", e1.. 1.1 3.ric.r/ - 33
344.345
4433. 911 ' O Come-rrio de PIi .a./ .1
:37
37 4 4.
4 757 51:7
.113
0910
P...,,I3o.,
341.846
1
343.753
344.812
1:3-.11--"9..x.
175 401
3 ')
344.759
4"/ .13 ..'1 .•. 9, - 7
344.849
314.71a3
:,•
:
:)
9
1
..::
1
111::
,
,
'4-4
341.113.0
i1:
,
241 7 61
241.851
313 1 3, i ,' '‘: ' rrort,f. • 11
344.85...
3o0 11;;
344.85'3
‘i-414 .776'5 ;
Cni-sii , .- . r ''031 •• T
1
79.9 ..--34.854
n 1,1 4-11 . 3 ¡lura Cf 17...,.. is Premie:. 3...tda .
314.764
344.855
344.765
.,-,:(:),'1; ',n(Fli, :' ., eçl.:r;iii•n-• I , (í: - '41 11'1 1.1' 's;' - 2'
1 344.856
344.'7011
314.1157
3-14.767
".9
3-11.853
44..77c6,3,
3244
1. (1 1:-' 1 ' S. : 1,- I 3--litis - 1:
344.839
1171 ':',1.".. ,r :; ,..-ifT-t Tt,".::. ,n;,,o - '7 .1
.14..
844.860
sr,.
314.861
'41 ."- • ‘-' , -t ., •I• I, - ,•P,,
31-11 . "i777 1
-.,,,T •,, • - 3.... t „ T f
:-..r.
344.862
244.772
844.862
844.773
tnt if,F. f,-• r,' , w•<,
Ir
344.361
344.774
01.'1'
'-,• t- Tf,. t. 3- ,-, -- 79
-In
244.775
3't,"- 1 (suas
int 1$)
344.776 ' 501 "'-1•
A ;31 ...:1:4n ,351) • - 73
832:'1114-11.1886197(13
r )uratcx -- 13344.777 . 50 .. 37,
311.868
344.773 . 503 -3-; , 1 . ;---4 0 ,Tosis ._ 213
344.77r . ...m 3 MiDo. .:3,.1 e 71. ..:ii..., , 1,1". 71,1t,drl - 13.unaimlaré Sorie-I
344.960
344.780
'13
(Lide ',.,.„).1.m.
344.870
3-14.781
i Cra1 - 41
:3i-1744:33771
Qi;'.. .- i.1. -- 11 , 21
344.782
0t1r. - :- 0
347 '' '
'119.' 93. real -- 42
314.733
3.-,-1 4.c ,, : 1' 3, - 41 e 42
331141..7714271
'473." ^.. 1 A,1: . s -:333:114
1 .11.888777^:513
....4 ' 3.3
7,11sar il - 3.i
314.7'3..
344.876
11'3-1.711i
43
1 el' ,.-111.11)
344.877
.18
34 1 .723
; Verahr , t
, 34-1.378
947
1 ..71)111/
". / . I.
Cair.- Infami . •- 32
(1,-rto 33./c..1 --- 11 --- 3:: -- 28 -- 32 --- 33 - 313 - 411
344 790
. .1.1
344.879
4.1 e 90
214.830
! -: ..11 .
3
5-14.79"
L k . ' dc1 i1
344.881
314.793
.1.7:1 ., Octi e -al - 33
341.332
- 41
3- 1 4.791
416.134 1 Ne ,.-_, A l là-itira
344.883
12,c; (1.iii 1 p ecli.di-i s A
-- 93
1114.79)
44
3344.8%1
-151.1:131 1 Era -ilia 51.;(11(.... --- 3 3
344.795
174.7g
Reter"...larla - "16
3-14.797
334444:8167
471.7:2:'
244.792
"
(1
3'.!:( 1 Cí Mee 17
4-.7 '45:'
311.72'.
F3rre-lail • 3
".,1.-4..1444 8;398::
314.806
137.'155 I Ilha er-ii , de -• 42 .
• 19
244.201
.158 "'" I P-Gr..:iha
TrI..ni l e - ".9
.1.,8 177
344.923
34,4.1711
334 ra338 03 3 ranc.-. o
3-11.392
1
344.211
7.11 .1193
314.307
-1 ::? .1 r:';1 ; TA:':).‘:1-3.frn-p;i.11 - - 2
331.894
-.1.013 1 A'3uardeme c.) , -, C.,-;irt -- 43
344 . Ni;
.:
"..,:,. .1,;-1,1 . ?:":-.1,:1
344.207 I 1 92 39 : I Trivb
1-;,,i-m•-,..i,. .. r;
314.996 • 1 -',./ 9 ,,.1
314.702 ; • 3 ? ',', ,l :Z..,-,1)1•;.1-- 41
3 Ll .5 t:..;
3.11 7e .,.1 7' , ; ; .; i c31-3, 1 ,3 1__
. :•-, .--.... ; T7' ;• ;,,f : • .1 - ';
...... , :.' 3.7'::
''!-I. :5
.
. .....
. .;
1
', 4.1 . ;,'
: ; ' •
(•) •,,".)
'1 ,l :;:f 1 ' ;. ,
' '-'
. . ,
,:;; -• • • • ...........
1
; ' •
.'. '!,

314.730
344.7'1)
:!I ! 7 :,
; 1.733
311.334
3; 1 .7:33
744..;
3-11.737
31 4.739
34 1 77 .4
,341.41:771101
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1
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0..egitros

Classes

495.216
FIslotermioo -- 3
495.505
Subabe -- 70
405.578
Estroguin -- 2
499.347
Aguissil -- 21
499,353
Salce -- 8
490 266
Fasango -- 8
499.420
Polaris -- 10
499.485
O Rei do Cornarão -- 33 e 41
499.525
Tenente -- 32
499.607
GencstheniO -- 2
499.727
Ceràrn:ca EL Pedro Il
15
499.749 , Cerâmica Saffran -- 15 -- 16 e 44
499.079
13enaion -- 3
500.08 . Santa Rosa -- 16
500.1 1 9
Motortec -- 8 .
500.172
Motortec -- 39 -•
500 102
T)uratex .-- 2
500.417
Consul -- 8

Moctêto Industrial

Rti 009

Termos

344.910
344.511
244.912
2.'!e-.912
244.914
214.9'5
244.912
3"..P17
gli,918
?,.4.(1),c)

159.115
159.127

Patentes

Termos

6.121
6.132

161.739
161.791

Patentes

6.133
6.124

Moda() de Utilidade

0^11

3 4 '. 021
3 ,, (,2
2g4.n93
2AA.ne5

Patentes

Termos

Têrmos

Patentes

Termos .

Patentes'

125.212
125.271
125.998
127.659
127.743
127.762
127.968
128.121
128.469
128.771
129.017
129.018,
129.191
121.612

76.462
76.462
76.464
76.465
76.466
76.467
76.468
76.469
76.470
76.471
76.472
76.473
76.474
76.475

344.926

Rio. 12 de dezembro de -1011d -- Assinei e encerrei 49 landas do expediente - Iffiton AP:int Xavler -- Diretor do S. Documentar-1o.

100.497

I

6.506

Patentes Concedidas em 5 de dezembro de 1966

Termos

Patentes

Termos

Patentes

45.281
f2.035
102.176
112.242
117.562
113.720
117.206
125.868
126.411

: 76.590 •
76.591
76.592
" 76.593
76.594
76.595 .
.76.596
-o 76.597
76.598

126.703
129.520
129.820
120.f98
121.753
132.229
132.304
136.491
153.622

76.599
76.600
76.601
76.602
76.692
76.604
76.605
76.606
76.607

Modelo de • Utilidade

Termos

84.873
134.648

. Patentes

6.520
6.52/

Têrmos

Patentes

85.025
105.796
106.871
107.225
107.827
112.544
133.337
115.281
320.141
121./52
121.981
122_292
r2.715
122.741
124.527

76.447
76.448'
76.449
76.450
76.451
76.452
76.453
76.454
7
76.456
76:457
76.458
76.45g
76.460
76.461

Patentes

Termos

6.522

- 129.498

Rio, 21 de novembro. de 1966. - Assinei e encerrei 51 laudas do expediente. - Nitton AI Vim Xavier, Diretor do S. Documentação.
PATENTES CONCEDIDAS EM 7 DE NOVEMBRO _DE 1966
TERMOS

Modelo Industrial

Têrmos

Patentes

162.383

6.165

Tamos

Patentes

i

TERMOS

PATENTES

124.265
125.053
125.677
127.270
127.636
127.911
128.229
128.414
129.909
131.520
132.345
134.055
134.474
134.478

76.406
76.407
76.408
76.409,
76.410
76.411
76.412
76.413
76.414
76.415
76.416
76.417

94.744
95.335
107.363
109.105
109.106
117.959
120.453
123.233
123.667
123.673
124.033
124.196

PATENTES CONCEDIDAS EM 11 DE NOVEMBRO DE 1966

PATENTES
76.418'
75.419
76.420
76.421
76.422
76.423
76.424
76.425
76.426
76.427
76.428
16.429
76.430
76.431

MODELO DE UTILIDADE
Têrmos

Patentes

Termos

129.880
133.284
76.476
129.993
76.477
133.656
130.474
76.4U
133.837
130.642
134.430
16.480
130.655
135.584
76.481
130.713
76.482
136.310
130.797
76.483
136.314
130.997
.76.484
136.320
131.033
16.485
137.158
131.052
138.640
16.466
141.926
131.199
16.487
131.386
18.48B

Patentes
PATENTES

TERMOS

1

76.489
76.490
76.491
76.492
76.493
76.494
76.495
76.496
76.497
76.498
76.499

6.502
6.504

111.427
128.693

1

TERMOS
• 129.498

PATENTES
6.505

'
MODELO INDUSTRIAL
TERMOS
122.608
122.609
162.651

PATENTES

TERMOS

6.119
6.120
6.121

162.652
162.824

PATENTES
6.1226.123

Quinta-feira 5

p h.RlO WiCiAt. (Seção III)

Janeiro de 1967 5g

MARCAS DEFOS1T4DAS
bearaMem.I.B.••nnnnn•..

AMEI

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código Ga Proprieaada industriai, Do data da publicação começara
D mima o prazo de 50 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentax suas oposições ao Departamenta
Seaclonal ala Propriedade Industrial aquêles que ta julgarem prejudicados com a concessão do reluta° requerido
Termo z.° 756.730, ale 30-6-66
Roberto Carlos Braga
São Paulo

,ROBERTO CARLOS)

tecedores. aavances de cambia barcos.
breque% braças para veiculas. bicicletas. carrinhos de mão e o:arrtas. canse
ahonetes, carros ambulantes. caminhetas,
MITOS, trataras. carme-becos. carrostanques. sararp-,rreadorea, marras. er.:3oças. carrocerias. thaasia. sehapaa (22oiarea para vatralon, cubos de veiculcaa
arrealsos rEz.73 veicrim. direcâo.
,estilhas. meadas TOiZtrae. *eis.'adoras para numageirea e para carga.
engates pua cana% canos de eireçan.
treloaa fronteiras para veiados:. guidan
locomotivaa, lanchaa motociclos. moles.
motocicletas. anotocargaz moto turgeca.'
nativa/as. wilas Calbn. p.2ra -choctac3.:
mra-lamas. para-brisas), pedala. pantesea.!
=laia para bicicletas, raios para bicicre.
tas, achaquo radiadores pana veiculo:a
amena para WICUIC3. seuins. eficadaz. 133:
mates pare velcuka. vagõea. veloeipae
deo, vareta a watr8I2 aformalear I
acelerado. troiáis. aroleibus. vEmiz,5 O(

..1E2rate ai
Paia mai:aguo: Veitd03 a EMES parta:
incegrantea: Arca tosa bicisietaaa auto
PELeiVel4, autee. 'miau maca
eacetionsa. alavancas ce• diegísz batuca,
treequee bruxo paaa veladas& bleactea.
azo. carrada:ia de aeilm caraXtas cama
chwezea. crarrea amtularaea cmitabeati.
eaanas,, tratam rearoz-reerçasa. marro>
tanqueacarama-iriag
' eacrca. carrear caa
roças. carracerlaa. classis. chapas casca/ares para veicules. cubos de veicules
carrinhos para maquines de escreve
corrediços. para veículos. enredas. &eia!
gadeiras, estribos, escadas rolantes db..
vadorese para aatawaceiroa o para cara'
engates p ara arca eixos de direçac'
freios, trocara ppm aeiculoa, gulden:.
Mana tiSiereS OZZYZi CU=
locomotivas. laralama motocic.loa,
Termo
ne 756.733, de 304-66
motocicletas, -nrrNDearCe.2. m ot o tergeoe
'eProrragação)
manivelas travios. anibtra, para-choquas,
Remington .Anais Ccsmpany, Inc.
ra-lamaa, para-beicaa. pedala, ipantees
rodas para bicicletas, raios para bicicb.
tas reboques, radiadores para veicula:á
rodas para veiculas, :selins, triciclos tirantes para veiculara vagões, vetocipa.
des. varetas de coatrerie do afog ador e
acelerador cólera troledsua. .varaea ee
a
arras roleta-a ocra carros
Classe 18
Termo ne 756.731, de 30-6-66
Armas e munições de guera e & caça,
Roberto Carlos Braga
explosivos: adegas, baionetas. carabiSão Paulo
.nas chumbos para caça, cartuchcs, cardinamite, espoletas, espadas,
E UMA BRASA, MORA2 tuchtiras,
espingardas, espingardas de ar acra
prarado e de mola para ,arrernasao de
Classe 21
Para distinewir: Veiculas e suas partes' arpões, fuzis. fogos de artificio, praintegrantes: Ares para bicicletas auto. tolas, pólvoras, punhais, revelvares e
sabres
aecedores. alavancas de câmbio Parcos.
bre q ues. braços p ara veículos bideleUrano ne 756.734, de 30-6-66
as. carrinhos de mrio e carretas. aismi.
(Prorrogação)
shonetes. carros ambulantes. tamireeõea S. A. Fábrica de Tecidos São Luiz
carros. tratores, carros-berços. carraça
São Paulo
tan q ues. carroserrigadoes, carros, caroços. carrocerias. chassis. chegas dr:tilares p ara veiculas. cubos de veiculas,
corrediços para veiculas. direção. &aligadeiras. estribos, escadas rolantes. elevadores para pascageiras e para carga.
engates p ara carros. . eixos de direção.
freias, fronteiras para veiculas, guidão.
locomotivas, lanchas motociclos. naolaa
motocicletas. motccargas. ataa, furgôea
Clame 22
manivelas, navios, ônibus, para-choques. Fios' de algoclâo. cânhamo, celulose
sara-lamas, para-brims laedais, astutas lura, lã, fios plásticos, fios de seda nacaba para bicicletas.. raros caro bielele- tural ra:on para tecelagem. Era para
a.a. reboque. radiadores para veículos. bordar, fios par &costurar, Sricotar, flua
rodas para veículos, selins. triciclos. d- para crochê, linhas de tada a espade e
a:unas tiara veiculas. aaaaas velocipefio se linhas para pesca
aes. varetas de contrôle do tog a Aoy e
Tem ona 756.735, de 30-6-66
acelerador tróleis troleibus varaes
(Prorrogação)
carros. toletes mira •arros
The Nestlé Le Mur Company
-- Termo n.° 756.732 de 30-6-66
Estados Unidos da América
Roberto Carlos Braga
São Paulo

Termos ns. 756.736 a 756.738, de
30-6-66
1
(Prorrogação)
Etablissernents liutchinsan, (Compagnie}
Nationale dia Caoutclaauce
França

Cure .36.
Capas de boracha, calçados de borracha, capacetes de borracha, cintas de
borracha, saptaos de cricket sapatos
para corridas e sapatos para Imana
tennys
Classe 10
Borracha preparada para uso na arte
dentária, cintas abdominais (como apetrecho medicinal), cintas higiênicas para
senhoras, cinturões medicinais e cirúrgicos, conta-gotas para aplicaçao de
medicamentos, inhalarlore.s, iteetores
poder:nicas, joeeleiras, preservativos de
borracha, seringas cirúrgicas tubos de
borracha para fins medicinais
Classe 39
Para distinguir: Amefatos de borracha.
borracha, artefatos de earracha para
veiculas, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para arca, batentes de
cafre. buchas de estabilizador, buchas,
buchas para jumeica batente de porta.
batente de chassia, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras da ar, chupetas, cordões massIços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de boi"
racha, chapas e centros de mesa. cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para krelos, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embolas, esguichos, estrados.
esponjas de borracha eu, quebrajacto
para lameiras, fios de borracha lisos
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculou,
lancheira para escolares, lâminas de
borracha para derraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetor.
rea para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador,
dai de partida, persa para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas., rodas
maasiças, rodizios, revestimentaade
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes se
sapatas do pedal do breque, cvsembaio e isolador, suportes, semi,
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de .borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos elos telegráficos e telefôClasse 21
nicos, travadores de porta, tigelas.
Para Jati:atuá: Veiculas e suas partes
Classe 8
tigelas, tampas de borracha para coaraIntegr antes : Aros p ara bicicletas, auto-. Aparelho elétrico ondulador pemanente g8tas, tiras de borracha para elaboraenavels. atito caminhaes, aviões. amorale :rabeio
ção de substâncias qu§micas

NEMNGTON

sk. z

flD U

OES7'á

Termo n.° 756.739. de 30-6-E3
(Prorrogação)
Parke, Davis Cs Company
Estados Unidos da América

JOON T. Ot
PARKE-DAVIS
Classe 3
Um preparado farmaceutiao
Termo ne 756.740. de 5044
(9rorrogação)
Parfumerie Violet
França

Ciosos el3
Pua distinguir: Yertamers. ecsêncfra.
natea, água de colentra água de Ma-gap
cadur. água de beleza, água da rzz9L-_,"
água de rosas. água de alfazema. água
paro barba. laçaea e tentam lizIQ
=Moa e para a pele, brilhantina. taasa
Galina. 'batons". cosmética.% tuladwan
de penteados. petróleos. óleos paro o
cheio. creve reluvenescente. cremes asa.
dunssoa e pcanr,das para limpam do
pele e "matztulaGe" àpilatárlos. ez-Z.
dorantea. vinagre aromático, pó de uma
e talco perfumado ou não. lápis Rasa
Pearam e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios o olhos. catraia. r.:21-.3
o rosto e para os /abica, sabão o cw- 3,(2
p ara barbear. sablio liquido rerZnocc2c
ou clo, asboaetes. dentifrictea em Gb.
pasta ou liquido, sais perfumarias paro
aanhos. pentes. vaporizadores de perexa
me. esctivas para dentes. cabelos. ursa=
: afilas. saquinhos perfumado, versam»
elos era pó. Pasta, liquidas e tilo2nr1
Para o tratamento das unhara ear,z5
ventes e vernizes. recmovedores da caaIla
aula. glicerina perfumada Para 03 cr—t7-24
:os o preparados para descolorir ualw.a,
:lhos e pintas ou sinais artificiais. &tal
para a pele
Termo n.° 756.741, de 304 -66

(Prorrogação)
Parfumerie Violet
Prança

C=li
sVJ
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. eVa
tratca, água de colônia. água de toucea
cada?, água de beleza, água de guiam,
água de rosas, água de alfazema. água
Para barba, loções e baniam para ca
cabelos e para a pele. brilhantina. bana
dolína. "batons'. cosméticos. fizadoaerr
de penteados. petróleos. óleos paro CO
tabelo, crave refuvenescente, cremes gaaa
clurosca 2 pomadas Para limpeza 62

pele e "maquilage° apilatárlos,

des3s

dorantea, vinagre cromático, pó de ema
e talco perfumado co não. lâtait3
pestana e sobraneeitrao, preparado pa1ã7
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código do ProprIelarie Industrial. Da data da publicação começará
a correr O Prazo de 60 dias Para o defêrimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial aqueles que se pile arcm are .ruci macios cora a concessão do registro r-tierids

embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentitricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escávas para dentes, cabelos, unhas
a cílios. saquinhos perfumado, prepara
dos em pó, pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cutiaula, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
alhos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para is pele
Termo n.° 756.742, de 30-6-66
Roberto Carlos Braga
Guanabara
P"---

2A

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. barcos,
Sbreques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
canos, tratores, carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigadores. carros, caralças, carrocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, des11€m iras, estribos, escadas rolantes, eleadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
fizelos, fronteiras para veículos, guidão.
ocomotivas, lanchas.. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus, para-choques,
parn-laniz.N. para-brisas. pedais. pantões,
radas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
vodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes pare veículos, vagões, velocípedes. varetas de contrále do afogador e
acelerador. ttoleis, troleibus, varaes de
carros toletes para carros
Tern] on.° 756.743, de 30-6-66
Roberto Carlos Braga
Guanabara

ra5veiá, auto-caminhões, aviões, amor:
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veicules,
tas, carrinhos de mão e carretas. .ami
nhonetes, Carros ambulantes, camin)ões,
çarros. tratores, carros-berços, carros,
tanques. carros-irrigadoes, carros. caroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veiculo& cubos de veículos.
corrediços para veiculos. direção. desligadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios. fronteiras para veicchos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos molas
motocicletas. cnotocargas. moto furgões
manivelas, navios. ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões.
odas para bicicletas„ -aios par , ' bicicletas. reboque. racDiadores para veículos.
rodas para veiculos. selins. ,rriciclos ti
rantes para veiculos. vagões, velocipedes, varetas de contrôle ao Jogador e

Termo ri.'" 756.746 de 30-6-66
(Prorrogação)
Parke, Davis E, Company
Estad.3s Unidos da Amé7ica

NoNA

Clasc 3
Um produto de vitamina K
Termo n.° 756.747, de 30-6-66
( Prorrogação)
t. Oreal

RCYAN'

EMEMT

3ASiLEN

Para
Veiculos e suas nortes
integrantes: Aros para bicicletas, auto-

6

CO

\r, TOk

Classe 1
Produto químicos para fins industriais:
auxiliares ou adjuvantes para a indústria têxtil; matérias colorantes corantes
Têrmo n.° 756.752, de 30-6-1966
Laboratórios Farmacêuticos Glossop
Sociedade Anônima
Guanabara

Para chming .1 . Pei lume. e ,,encias, extratos, água Je colônia. água de toucacador, água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema. água
para barba loções ,e tônicos para os
acelerador. tróleis. trcleibus. varaes ae cabelos e para a pele, brilhantina. ban.
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
carros. toletes aara ,.arros
de penteados, petróleos. óleos para os
Termo n.° 756.744, de 30-6-66
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gor.
ihaElutuntoicossefg
Business International Corporation
't.saaect6ftwAs
durosos e pomadas para limpeza da
eme.
-Estados Unidos da América
lho laotegt
psle e "maquilage" depilatórios. _duo,
dorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pertumado ou não, lápis para
Classe 3
pestana e sobranceiras, preparados para
BUSINESS LATIN ANIERICA
Um liquido para o tratamento de
embelezar cilios e olhos, carmim para
moléstia dos olhos
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para •barbear, sabão liquido perfumado
Têrmos ns. 756.753 e 756.754, de
Classe 32
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó
30-6-1966
Publicação semania
pasta ou liquido. sais perfumados para
Com Products Company
banhos. penres. vaporizadores de perfis.
Termo n.° 756.745, de 30-6-66
Estados Unidos da América
me. escõvas para dentes. cabelos, unhas
(Prorrogação)
e cílios, saquinhos perfumado. preparaParfums Ciro, Inc.
dos em pó. pasta. aquidos e tijolos,
Estados Unidos da América
para o tratamento das unhas. disso].
ventes e vernizes. removedores da cuti.
cuia. glicerina perfumada para os cabe.
los e preparados para descolorir unhas.
cllios e pintas ou sinais artificiais. óleos
Para a Pele
Termo n.° 756.748, de 30-6-66
Rorer. Inter-American Corporation
Classe 48
Estados Unidos da América
Para distinguir: / Perfumes. essências, extratos, água de colônia, água de touca-,
TETRANASE
cador. água de beleza, água de quina.
.gua de rosas, água de alfazema. água
Classe 3
nara barba. loções e tônicos para Os Um preparado farmacêutico combinado
'abalos e para a pele. brilhantina. ban. Um produto farmacêutico combinando
dolina. "batons" cosméticos, fixadora:
Classe 28
bromelaina e antibióticos
de penteados, petróleos, óleos para c*
Adesivos
Têrmo n.° 756.749, de 30-6-1966
.abelo. crave reluvenescente. cremes gor.
Classe 1
Eternit do Brasil Cimento Amianto
cturosos e pomadas para limpeza da
Adesivos
Sociedade Anônima
pele e "anaquilage" depilatórios. daso.
São Paulo
dorantes. vinagre aromático. p6 de arroz
Termo n.° 756.755, de 30-6-1966
e. talco perfumado ou não, lápis para
Comn Products Company
sestana e sobranceiras, preparados para
Estados Unidos da América
embelezar cílios e olhos.. carmim para
Classe 16
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Produtos de cimento-amianto
MO GUL
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
756.750,
de
30-6-1966
Termo n.o
pasta ou liquido, sais perfumados para
Badische Anilin & Soda Fabrik
Classe 1
banhos. pentes vaporizadores de pariu.
Aktiengesellschaft
Ligantes e aglutinantes, baseados eia
ne. escôvas para dentes, cabelos, unhas
Alemanha
amidos de milho e sub-produtos, amido
cilios, saquinhos perfumado, prepara.
de mandioca, resinas naturais e sintéti.
dos em pó. pasta, líquidos e tilolos
cas, óleos minerais e vegetais, argilas,
para o tratamento das unhas, dissolsub-produtos de celulose, sais metálicos
ventes e vernizes. removedores da cutíCl asse I
orgânicos e inorgânicos, bentonitas, em.
cula, glicerina perfutnada para os cabe.
Produtos
químicos
para fins industriais: pregados na indústria de fundição eia
'os e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos auxiliares ou adjuvantes para a indús- areias de machos e de moldaçao ots
formas
tria têxtil; Matérias c-lorantes corantes
para a pele

ÇjM AKTO
‘...,

Clas,,,e 21

Tênue. n," 756.751, de 30-6-1966
Badische Anilin
Soda Fabrik
Aktieng esellscha ft
Alemanha

'41
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubiletrao tena de aeórdo com o art. 130 do Cdc11 ..to da Proprieuane Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sua,s oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade indust rial aquêles que se julg -trem prejudicados com a concessão do registro requerido

—
-Féria° n.° 756.756, de 30-6-1966
Mario Cravo S.A. — Comercial e
Agrícola
Bahia

NIOURA

Térnio n. 9 756.768, de 1-7-1966
Ferrita Sociedade Comercial de Ferro e
Aço Ltda.
Sãa P.iule

Termo n.° 756.761, de 30-6-1966
Mario Cravo S.A — Comercial e
Agrícola

CRA

ORADO
tND -BRAS

,

VMD

Classe 41
dé em grão, torrado, cru ou moído
Têrmo n.° 756.758, de 30-6-1966
Mario Cravo S.A. — Comercial e
Agrícola
Bahia

gusa em Ortlt0 ou Parcialmente trabatilado gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal. lata em tõlra, latão
em fdlha latão em chapas, latão em
vergalhães, ligas metálicas. ['malhas,
magnésio manganês, metais não traba
Classe 41
-lhadosuprcimentbalhdos,Café em grão, torrado, cru ou moldo
tais em massa metais estampalos,

BRAS

Têrmo n.° 756.763, de 1-7-1966
Tênno n.° 756.769, de 1-7-1966
AI — Serviços Técnicos de Eletricidade Estacionamento e Drive In Itumar Ltda.
Limitada
São Paulo
São Paulo
F

Te

Classe 41
Carnes e pizzas

i-iasse 5

t VINHO
1ND

4O

Brasileir2

FERRITA
inda Brasileira

Aço em bruto, aço preparado, aço
Bahia
doce, aço para tipos, aço fundido aço
Classe 41
parcialmente rrabalhado, aço pálio, aço
Café em, grão torrado, cru ou moido refinado. bronze, bronze em bruto ou
Parcialmente trabalhado, bronze de
Térmo n.° 756.762, de 30-6-1966
Classe
manganês bronze em p6, bronze em
Mario Cravo S.A. — Comercial e
barra. em tio, chumbo em bruto ou
afé em grão, torrado, cru on moído
Agrícola
parcialmente preparado cimento meBahia
Termo n.° 756.757, de 30-6-1966
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Mario Cravo S.A. — Comercial e
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Agrícola
parcialmen t e trabalsado, terno em bruto
Bahia
em barra, terno mangares, ferro velho,

MD -MAS

Termo n.° 756.773, de 1-7-1966
Churrascaria e Pizzaria 140 Ltda.
São paulo

Termo n. o 756.744, de 1-7-1966
Charutaria Quinta Aevnida Ltda.
São Paulo

,STINTA AVENIDA
Brasileira

Ind..

Classe 4 4
Cigarros, charutos e tabacos
Têrmo n.° 756.775, de 1-7-1966
Bar e Lanches Lusa Espanha Ltda.
São Paulo

LUSO ESPANHA
Ind. Brasileira
Classe 41
Croquetes, empadas, pizzas e tortas'
Termo n.° 756.776, de 1-7-1966
Rendatex — Indústria de Renda •
Tecidos Ltda,
São Paulo

ITITMAR
Lnd. Brasileira

JUPITER
IND.- BRAS

Classe 8
Materiais e aparelhos elétricos
Termo n.o 756.764, de 1-7-1966
São Paulo
Restaurante Brasília Ltda

BRASILIA
Classe 41

Classe 41
Substâncias alimentícias

i fé em grão, torrado. cru OU moido
Termo n.° 756.759, de 30-6-1966
Mario Cravo S.A. — Comercial e
Agrícola

756.765. clç. 7-1-1966
Arahã'o Nei Aidar
São Paulo

GOIAS

•FUEGO
• HM MAS.
Classe 41
ifé em grão, torrado, cru ou moído
Térrno n.° 756.760, de 30-6-1966
Mario Cravo S.A. — Comercial e
Agrícola
Bahia

R Ge

1ND - R As

PROPRIO

Classe 33
" Título de Estabelecinmeto
Térmo n.° 756.766, de 1-7-1966
Abmh-::o Nci Aidar
n Paulo

it.riCAP INCORPORADOltA
DO CARRO PROPRIO,

Classe 33
Titulo de Estabelecimneto
Termo n.o 756.767, de 1-7-1966
Indústria de Produtos Alimentícios
Floreto Ltda.
São Paulo
i

Classe 41
ifé cru grão, torrado, cru ou moído

FLORWO
nd. Brasileira
Classe 41
Biscoitos e doces

Classe 41
Refeições e sanduíches
Termo n.° 756.770, de 1-7-1966
Tamis — Comercial e Importadora
-Limitada
São Paulo

RENDATEX
1, Indústria Brasileira

S
ind. Brasileira.
Arietes, bombas centrífugas, bronzinas,
compressores, cilindros, dínamos espremedeiras, geradores, máquinas amassadeira, máquinas misturadbra, máquina
distribuidora, máquina classificadora,
máquina secadora, máquina para serrar,
máquinas operatrizes de precisão, máquina para indústria de tecidos e malharia, máquina para tapeçarias, tõirnoP
revólver e torcedeiras
_
Tênno n. ,n 756.711. de 1-7-1966
Bar e Lanches Azul e Branco Ltda.
.
São Paulo

AZUL E BRANCC
Ind.. Brasileira

Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.° 756.777, de 1-7-1966
Edlon — Manufatura Moderna de
Vestuário Ltda
São Paulo

MANHATTA N'
'Industria

Classe 41
Arroz, croquetes, empadas, feijão,

.
pizzas e tortas
Termo n.° 756.772, de 1-7-1966
Classe 36
Indústria de Uniforme Continental Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas çeitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas. blusas,
CONTINENTAL
bfras botinas blusões. boinas, baba+
Ind. Brasilei....
douras. bonés, capacetes. cartolas. cara.
Classe 36
binas. casacão, coletes. capas, chaies,
Calças, coletes, paletós e uniformes
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
prontos

u ~ira s
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a.-

datas. combinações, corpinhos. calças
Taram as 756781, de 1-7-1966
de senhoras e de crianças, calções. calPadaria Palmeiras Ltda.ça*. camisas. cambaias: launisetas•
São Paulo
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros.
salas casaco& canelas dominó*. echar
pes. fantasias tardas para militares co
!agiam. /saldas galochas gravatas..aorl'01, logos de angarie Jaquetas, iaguês
.luvas. ' ligas, lenços, mantôs meias
nialea. mantas mandrião. mantilhas os
IND. BRASILEIRA letós. palas penhoar puiover palerma&
Magas. ponches Polainas Mamas, pu
nhos. perneiras : gaimonos regalos iClasse 41
robe de chambre. roupào sobretudos Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces,
suspensório& siadas de baiabo. sanarthas queijos, doces p,enatones d9OLtda.(03
meteres Morta sungas. stoma ou siacks i queijos, doces, panetones, sorvete e
•
café
' sogra turbantes ternos uniformes
—.—
Termo n.° 756.782, de 1-7-1966
_• vestidos
Panificadora Santa Luzia Ltda. •
Tann° as 756.778, de 1-7-1966
São Paulo
Pizzaria e Latiches Celimar Ltda.
São Paulo

PALMEIRAS

SANTA LUZIA
• IND. BRASILEIRA
•

GELIMAR
IND BRASILEIRA

Classe 41
Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces.
queijos, doces. panetones, sorvete e
' café
Têrrno na 756.783, de 1-7-1966
Schop Representações Ltda.
São Paulo

Ch-sse 41
Lanches, pães, bolos, biscoitos. roscas.
sanduíches, empadas, pastéis, pizzas.
churrascos croquetes. cociainhas, tortas
e café
.
_
Termo n., 756.779. sie 1-7-1966
Padaria Bandeirantes Ltda.

I

IND.

BRASILEIRA

Clame 41
Pes, biscoitos, bolachas, paes.cloces.
queijos, doces, panetones. sorvete e
café
Têrmo n.° 756.780, de 1-7-1966
Restaurante Rincon Espoliai Ltda.
São Paulo

AUTOVAM
• Classe 33
Unia oficina mecânica
Têrma 11.0 756.785, de 1-7-1966
Viação Cidade Leanor Ltda,
São Paulo

CIDADE LEONOR
Classe 33
Transporte coletivo de passageiros
Têrmo a.° 756.786, de 1-7-1966
Guaçu Recapagem de Pneus Ltda.
São Paulo
au.itçu

Ind.Brasileira

Classe 33
Recapagem de pneus
Termo n.° 756.787, de 1-7-1966—
Frigorífico Rosana Ltda.
São Paulo-

Clame 41
Carnes verdes, laigalças, banhas, salsichas ,presunto, paios, mortadela salame
paW chouriço e rosbife
Térmo n.a 756.788, de 1-7-1966
Vulcania Indústrias' Alimentícias Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir ai seguintes artigos elé- I
tricas: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras. aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradoree de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras. coqueteleiras. exare,
medores aquidificadores elétricos, mápraf,
;umas Rara picar e moer legumes . e
:ame. resistências elétricas. lervedorea
-stufas ventiladores. paenlás e bules
refletores, relógios de ar reIND. BRASILEIRA elétricos,
trigeradri formas elétriaas, máquinas
fotográficas e chseniatográficia: campainhas elétri'dm, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas, a pareClasse 41
lhos de luz' fluorescente. aparelhe* de
Lanches. pães, bolos, biscoitos, roscas. comunicação interna, esterilizadores coaaanduiches, empadas, pastéb, pizzas, de.nsadores, bobinas, chaves elétricas.
dtarrascos, croquetes. eochinhati. tortas comutadores, interruptores, tomadas de
-e café
corrente, fusível aparelhos fotográficos

R1NCON ESPANOL

PRAIA CLUBE

ROSANA
Ind. Brasileira

São Paulo

BANDEIRANTES]

e dnematográgicos, reveladm,
para aplicação contábil e pia
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- :
administração de.valores
mação, abat-jours e lustres, máquinas
Têrmo
n.° 756.791, de 1-7-19i,
• para lavar roupas para uso
Motermas Praia Clube
doméstico
São Paulo
Termo a.° 756.784, de 1-7-1966
Autovam — Mecânica Ltda. .
MOTERMAS
- São Paulo

PASTARÉGIA
Indústria Brasileir3

Nome Covil

Termo a.0 756.792, de 1-7-19,
1Sidcar" Pintura de Automóveis 1
São Paulo •

Classe 21
Para distinguir: Veiculo* e suas
integrantes: Aros para bicicletas,
móveis, auto-caminhões, aviões,
tecedores, alavancas de câmbio, bi
breques, braços para veiculo*. bi
tas carrinhos de mão e carretas.
iihonetes, carros ambulantes. camie
Meros, tratores, carros-berços, ci
tanques. carros-brigadores, carros,
roças, carroceriaa, chassis, chapa]
chiares para veiculas. cubos de vel
enrediças para veiculeis, direção.
gadeiras, estribos, escadas rolantes
vadores para passageiros e para -;
engates para carros, eixos de dii
elos, fronteiras para veiados gi
kiconiotivIs. lancha*. motociclos.
motocicletas. motocargas mota fui
alanivelas. navios, ónibus, para-cls:
para-lamas para-brisaa, pedais, pai
radas para bi4cletas, ralos para bj
tas, reboque, radiadores para vei,
radas Para veículos. &cuins. tricich
rentes para • valculos, vagões. vel
varetas Sie contrõle do afoga
acelerador boleis troleibus, vara,
carros toletes para carros
Termo n. s 756.793. da 1-7491
Corei Comércio e RepresentaçCA
Livros Ltda.
São Paulo

Classe 41

Massas e tarinahs alimentícias em geral
Termo n.' 756.789, de 1-74966
Malharia Monte Cario Ltda.
São Paulo
MONTE CARLO

Ind. Brasileira
'Classe 36
Malhas de bridai as especial; para homens, senhora se crianças
Urinei n.° 756.790, de 1-7-1966
Contabilidade e Administração de
Valores "Cofival" Ltda.

COPIVAls

Iria..

Brasileira.

•

Classe 15
Para distingu,r- Artefatos de cai
porcelana. faiança, louça vidrada
%leo caseiro aparelhos de chá, de
dé matar, serviços de refrescos
betadas • saber abalares de tafx
Niucareiros apanha- moscas bacn--1

1:ilr na thnfilieljaa nanhetraa
biiiut rutilas bules •Tete-ira. ep
castiçais, chavenas centras de
cárnpoteca cubos. descansos de !!

'
Classe 25
lana, 'esearradeiras..espremedores
Planos contábeis, projetos e adminis- funis. garraSas, g)obo& lardamira
tração de valores, esquemas e estudos mis larraes, lavadedos. lavatórie-i

•
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cuasanttas de porcelana, mante- os e preparados para descolorir unhas,
s, molheiras. moringas. palite:ros. cílios e pintas ou sinais artificiais.. óleos
.1 pias. pires: polvilhadires;
para a pele
facas, potes. puxadores. receptaTênno n.9 756.796, de 1-7-66
sale:ros; serviço de chá; taças A Gaúcha — Distribuidor ade Vinhos
café. travessas. terrinas. orinóis
a Bebidas Finas Ltda.
São Paulo
êrmo a.° 756.794, de 1-7-1966
Waldomiro Affonso Taborda
A GAUCH11.
São Paulo

d—Brasil eira

DESAN — PE
nd. Brasileira,
Classe IS
distinguir: Pertumes, essências. CX.
. água de colônia, água de touca.
. água de beleza, água de quina.
de rosas, água de alfazema. água
barba, loções e tônicos para os
3s, e para a pele, brilhantina. bani. "batons" cosméticos. fixadores
?ateados. petróleos. óleos para os
• creve rejuvenescente. cremes goros e pomadas para limpeza da
e "maquilage" depilatórios, desca
tes. vinagre aromático. pó de arroz
co perturnado ou não. lápis para
ia ê sobranceiras. preparados para
lezar cilicia e olhos, carmim para
to, e para os lábios, sabão e creme
barbear. sabão liquido perfumado
ao. sabonetes. dentitricios em P6.
ou liquido. sais perfumados para
pentes. vaporizadores de pertuscôvas para dentes, cabelos. unhas
os. saquinhos perfumado. preparaem pó. pasta. liquidas e tijolos
o tratamento das unhas, disso!'a e Veasizes. removedores da cutiglicerina perfumada para os cabepreparados para descolorir unnas.
e p intas ou sinais artificiais. óleos
para a vele
resma n.° 756.795, de 1-7-66
Waldomiro Affonso Taborda
São Paulo •
DE SOMI L

ind. Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin. kumel, licores.. nectar, punch pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
_—
Termo n.° 756.797, de 1-7-66
Expansão Imobiliária e Publicidade
Ltda. .
São Paulo
OSASCO
IATE CLUBE

Class: 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 756.798, de 1-7-66
Expansão Imobiliária e Publicidade
Ltda.
São Paulo

JOQUEI CLUBE
DE OSASC O
Liasse .33

Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 756.799, de 1-7-66
Expansão Imobiliária e Publicidade.
Ltda.
São Paulo

w•

OSASCO
'UNIS CLUBE

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 48
distinguir: Perfumes. eàsências. es.
Termo n.° 756.800, de 1-7-66
s. água de colônia, água de touco
Expan,o Imobiliária e Publicidade
r. água de beleza, água de quina.
(.,tda.
de rosas. S g ua de alfazema. água
São Paulo
barba. loções e tanicos para os
as e para a pele. brilhantina. banOSASC O
a. "batons" cosméticos. fixadores
rr COUNTRY CLUBE
enteados. petrólaos. óleos vara -9
o. crave reluvenescente, cremes gesClasse 33
sos e pernadas para limpeza da
Titulo de estabelecimento
e "tnaquilage" depilatórias. desta
Ates, vinagre aromática. pó de arroz
• Tênmos as. 756. g01 a 756.805, de
ico perfumado ou nâo. lápis para
1-7-66
na e sobranceiras. preparadoa para
Alexandre Scharff
lezar ditos e olhos. carmim para
São Paulo
,to e para os lábios. sabão e creme
barbear. sabão liquido perfumado
ião, sabonetes. dentifriclos em p6
PB
. ou liquido, sais perfumados para
os. pentes. vaporizadores de pertuInaáGtrià BraslIeíra
sscavas para dentes. cabelos, unhas
los saquinhos perfumado, prepara.
em pó. pasta. liquidos e tijolos
Classe 47
47
o tratamento das unhas. disso].
a e vernizes. removedores da can- Para distinguir combustíveis. lubrificanglicerina perfumada para os cabe- tes, substâncias e produtos destinados à

iluminação e ao aquecimento. álcool
motor, carvão a gás hidrocarboretca
gás metano, butano e propana, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
auerosene

Class:. 28
Para distinguir: Artsfatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegeta:s: Argolas açucareiros.
armações para &cios, bules, bandas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
Classe 39
caixas para acondicionamento de aliPara distinguir: Artefatos de borracha, mentos caixa de mater:al plástico para
borracha, artefatos de borracha para baterias, coadores. copos, canecas, conve ículos, artefatos.de borracha não in- chas, capas para álbuns e para livros,
cluidos em outras classes: Arruelas, ar. cálices, cestos, castiçais para velas,
golas, amortecedores, assentos para ca- caixas para guarda de ihjetas, cartudeiras, borrachas para aros, batentes de chos, coadores para chá. descanso para
cofre, buchas de estabilizados, buchas pratos, copos e copinhos de plásticoos
buchas para jumelo, .batente de porta. para sarastes, ca:xinhas de plástici
batente de chassis, bicos para marnadei- para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- garfinhos de plástico para sorvetes forlefones, borrachas para carrinhos indus minhas dt plástico para sorvetes discos,
triais, borracha para amortecedores embreagen de material plástico. embabainhas de borracha para rédeas, cochirn lagens de mater:al plástico para sorvede motor, câmaras de ar, chupetas, cor- res, estojos para objetos, espumas de
dões massiços de borracha, cabos para nylon esteiras, enfeites - para automóferramentas, chuveiros, calços de bor veis, massas anti-ruidos. escoadores de
racha, chapas e centros de mesa, cor- pastos, funis, fôrmas para doces. fitas
das de borracha, cápsulas de borracha para bolsas. çacas guarnições guarniparac entro de mesa. calços de borra- nições para porta-blocos, guarnições
cha para máquinas, copos de borracha para Equidificadores e para bateneiras
para freios, dedeiras. desentupideiras de frutas e legumes, gcainições de madiscos de mesa, descanso para pratos, terial plástico para utensílios e objetos.
encostos, embolas, esguichos, estrados guarnições para bolsas garfos, galerias
esponjas de borracha em quebrajacto para Cortinas, ferro laminados, plâtsfôrmas de borracha, guarnições para ticos lanche:ras, mantegueirás, malas
automóveis, guarnições para veiculas srinóis, prendedores de roupas puxadolancheias para escolares, lâminas de res de móveis, pires, pratos paliteiborracha para degraus, listas de boa ros. pás de casinha. pedras pomes artiracha, manoplas maçanetas, proteto- gos protetores para documentos pus
res . para para-lamas, protetores de Radares de água para uso doméstico,
para-choques, pedal do acelerador, pe. porta-copos, porta-nique:s, porta-notas,
dal de partida, pesas para businas, parta-documentos placas, rebires rodipratinhos, pneumáticos. pontas de bor- nhas, recipientes, suportes, supores para
racha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de guardanapos, saleiro tubos, tigelas,
tubos cara se,iriborracl.a, rodas de borracha para mó- tubos para .ampolas.
gas,
travessas,
tipos
de
material plásveis, sanfonas de vácuo. suportes de
motor sapatas do pedal do breque, re tico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilhasembaio e isolador, suportes, semi. mes para acondiclinamento, vasos..
pneumáticos, suportes de câmbio, san- :aras. colas a frio c colas são incluidas
fonas de partidas, saltos, solas e solados sm .outras classes, para borracha para
de borracha. surdinas de borracha para cortumes. para marceneiros, para sapaaplicação aos çios telegráficos e telefô teiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
nicas, travadores de porta, tigelas
Classe 11
para asneiras, fios de borracha lisos
tigelas, tampas de borracha para conta Para distinguir: Veiculas e suas partes
gotas, tiras de borracha para elabora iategrantes: Aros para bicicletas automóveis. auto-caminhões, aviões, amorClasse 31
tecedores. alavancas de câmbio barcos,
Adesivos para vedação, anéis para ve- breques. braços para veiculas bisscle.
dação argolas para vedação. arruelas t as. carrinhos de mão e carretas. :and.
para vedação: barbantes. barracas de abonem& carros ambulantes. camin5beta
'campanha. betume pare vedação. bus, carrOS, tratores. carros-berços carro+.
chas para vedação. bujão (reilha para "saques. carros-irrigadoes. carros. cata
tarraxa): cabos. canaletes. cordas. 'cor . Nas. earroceslas. Chassi s. chapas (dr.
déis cordoalhas. cordões. carreias da sulares para verculoa. cubos de veiculai.
transmissão de tôda espécie: enxár.çorrediços para veiculas direção. &Mis
cias. esferas para vedação: fitilhos parq cadeiras. estribos, escadas rolantes. elo
smarradias forros para vedação. fuge- aadores para nassageiras e para carne,
laça; n p ru etas: ton .-49 para vedaçã freios, fronteiras para veieuios. guidão.
. -mas. tonas para freios de veiculo l ocomotivas. Lanchas. motociclos molas,
ranquraas. massas para vedacto. mi. motocicletas. cnotocargas moto furgões.
'aei paro vedação: rôlhas: tampões asas manivelas. navios, ônibus: para-choauea,
ve '3ção (fins ni medicinais). tendas nara-lamas. para-brisas. pedais, pante."
para vedação tubos para vedação. rodas para bicicletas.. ratos -.era bis ide.
— ões nora vedação: vAls-a ls. nava tas, reboque. radiadores para veiados.
rodas para veículos, selins, triciclos. tivedação

a
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?tintes para veículos, vagões, velocipe
varetas de contrôle do atogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes dr
carros. toletes aara carros
Termos ns. 756.806 a 756.810, de
1-7-66
Alexandre Scharff
São Paulo

WP
nlatistria Mrasileira

lar

Classe 31
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação. arruelw
para vedação: barbantes, barracas de
,campanha.' betume para vedação, buchas para vedação. bujão (ralha para
:a): cabos, canaletes, cordas, coo
déis cordoalhas, cordões. correias de
transmissão de Coda espécie; atuar
cias. esfera- para vedação: fitilhos para
amarradias. forros para vedação. tuge.
laça: gachetas: Juntas para vedação,
- lonas para freios de veiculos:
n:-agueiras, massas para vedação. moIas para vedação: rôlhasa.tainPões para
vedação (fins não medicinais). - tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
tuhul- 's para vedação: válvulas para
vedação
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria.
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais a vegetaS: Argolas. açucareiros
armações - para bacios, bules, bandejas.
bases para telefones. baldes. bacias boi.
sas, caixas, carteiras. chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos caixa de mateoal plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, cartuchos. coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes. .ca:xinhas de plástic:
para sorvetes. colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres too
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embalagens de inater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, esuamas de
aylon -esteiras, enfeites pare automóveis. massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, Aacas guarnições guarni.
nições para porta-blocos, guarnições
para Equidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de mataria) Plástico para utensilios e eibletos

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocaaboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graoas lubrificantes, óleos combustíveis,
dleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
guerosene
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para imolo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadelaas, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores,
'bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
gerramentas, chuveiros, calços de bor
?acha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embalos, esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto guaraições para bolsas. garfos. galerias
para orneiras, fios de borracha lisos, para cortinas, ferro laminados, piás.
g&mas de borracha, guarnições . para ticoa lanche:ras, mantegueiras, malas
automóveis, guarnições para veículos. orin6is, prendedores de roupas. puxado.
ilancheias para escolares, lâminas de eri de móveis, pires, prateia paliteiborracha para degraus, listas de bor- roa, pás de casinha, pedras pomes artiracha, manoplas, maçanetas, proteto- gos protetores para documentos puana para para-lamas, protetora& de xadores de água para uso doméstico.
para-choques, pedal do acelerador, pe- porta-copos, porta-níqueis, porta-notas.
dal de partida, paras para buzinas, porta-documentos. placas. rebites 'adipratinhos, pneumáticos, pontas de bor- abas. recipientes, suportes, suportes para
racha para bepgalas e muletas, rodas guardanapos, saleiro, tubos. tigalas.
imassiças, rodizios, revestimentos de tubos para ampolas, tubos para serinborracha, rodas de borracha para mó- gas, travessas, tipos de Material plás.
Veie, sanfonas de vácuo, suportes de tico. sacolas, sacos. sagu:nhos, vasilha.
motor, sapatas do pedal do breque, re meu para acondicilmarnento. vasos.
cambaio e isolador, suportes, semi- caras. colas a frio o colas são incluidas
pneumáticos, suportes de câmbio, saia. em outras classes, para borracha para
goma de partidas, saltos, solas e solados corrumes, para marceneiros, para sapa.
da borracha, Surdinas de borracha para teiro3, para vidros. pasta adesiva pare
material plástico e mgeral
aplicação aos (tios telegráficos e telea.
rlccs travadores de porta, tigelas
Classe 21
,^.l.gelao. tampas de borracha para conta- Paca distinguir: Velculos e suas partes
çjõtas, g iras de borracha para elabora- integrantes: Aros para bicicletas, autoção de substâncias qulmicaa
móveis, auto-caminhões.. aviões amor-

Je s.:amima Pariu,
breques. braços para veiculos h cicie
tas. carrinhos de mão e carretas cana
nhonetes. carro; ambulantes. caminh& s
carros. tratores. carros-berços carros
tanques carros-imgadores. carros car
roças, carroceriA, chassis, chapas cir
calares para veiculos. cubos de veicu los
corrediços para veicu los. direção desligacteiras estribos, escadas rolantes. de
v.clores para passageiros e para
cortares para carros, eixos de dia ção

Tèrino [1.° 756.8 [ 3. de 1-7-66
Dv,'dç icz Piwel
ti",n

C ONSTR1JTC2.1
S ão

DOLAit

Paulo

Cla.,:e 16
Titulo de estabelcciniem

Termo n.° 756.814, de 1,7-66
freios, fronteiras para veiculas. guidão
Inchastria e Comércio Dex S. A.
; ,, motivaS lanchas motociclos, molas,
Sao-Paiila
motocicletas. motocargas moto furgões
r. s. navios ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas. peda:s. pantôes
rodas para bicicletas, raios para Weide
tas, reboque radiadores para veículos
-odas para veículos. seuins, triciclos, ti
cantes pare ceiculos vagões. velocipe
(ala
deis, va-etas tc contrôle do afogador e
aceleradc r roleis, troleibus. varaes de Fogões à gás e elétricos, togareiroa
:anos. toletes para carros
elétricos
Termo ri. °756.8011, de 1-7a66
Termo n.9 756 . 815, de 1-7-66
Joerna Representaçõ e s de Feror e Aço
Metais Artísticos Ltda,
Toscana
Ltda.
São Pauli)
São Paulo

QUITUTE
Industria Brasileira

SOWILit

Ind. Srasileira

Classe 5
Aço -rn bruto aço preparado. aço
-Poce aço p ara tipos aço fundido, aço
oarcia lencnt, trabalhado, aço pálio, aço'

refinado bronze, bronze em bruto ou
aarcialmente trabalhado, bronze
manganês bronze em pó. bronze em
aarra em fio chumbo bruto ou
larrialniente p reparado cimento cae[Mico, cobalto"" nrutc ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
, arcIalmente trabalhado. ferro em bruto
nim barra, ferro manganês. ferro velho

lusa em bruto ou
.. parcialmente traba'hado gusa temperado. gusa maleável,
iaaninas ci,e metal, lata em folha, latão
sai f8}1m. latão em chapas, latão em
verga lhões. liga metálica. 'imanas
magnésio. manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em .massa, metais estannpadoa
metais para solda. niquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Rilhas
Termo n.° 756.812, de 1-7-66
Francisco A.' Bastos
São Paulo

PRORLESTE
Ind. D.rasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, 'álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revisias. órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
Circenses

TOáCANA
Industrie Brasileiro
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espêcia
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, aso
inaçõea de metal. abridores de latas.
arame liso ou farpado. assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas. baixe/as.
bandadas. bacias, baldes, bimbonieres:
bules: cadinhos. cadeados. castiçais. ao!heras para pedreiros correntes, cabides:
chaves: cremones. chaves de parafusoa.
conexões para encanamento, CONMIN
cainas de metal para portões. canos Oe
meatl. chaves do fenda chaves isoileca.
cabeções canecas. cipos. oachapota,
centros de mesa. coqueteleiras caisao
para acondicionamento de ataaetitos,
caldeirões, caçarolas. chaleiras. cateaairoo, conchas coadores: distintivos. do.
bradiças: enxadas, enxadões. esferaa,
engates. esguichos. enfeites para Weele3
estribos, esferas para arreios. espumadeiras: formões. oices, ferro paro COV4129
capim ferrolhis, tara, facões, fechalurai. ferro comum a carvão veruteiras,
uno fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro. frigideiras: ganchara,
grelhas gar teis. ganchos para quadro]
gonzis para darruagens: insígnias; limas. lâminas, lirorciros. latas de bac:
¡arras: machattahas. molas para porta,
molas para venezianas. martelou. ¡arretas, matrizes: navalhas: Pu as: P15. pr egos. parafusos, picões, porta-01o: posei-as, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldaras, ralos para p:as. retates. regadores: serviços de chá e café,
serras, serrotas, sachas, sacarrolha: tonaras talheres atlhadefras. torqueze,
enazes, travaeeiras, tP'as dt arame. ter,
leiras, trincos, tubos para encanamento'
rilhas pus pintas cie torcer. taças.
.ravessas, tio-bulas; vasos vasilhames
ver-urna
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Publicação feita do acôrdo com o art. 130 do Código do Propriedade Industrial. Dc data da publicação começará
o prazo de 60 dial) pare o deferimento‘do pedido. Duranto esse prazo poderão apresentas mas oposições tao Departamenta
reglatro requeri
Nacional da Proprladado Industrial aquêlea que ao julgarem prejudicados com o concasâo

.urrei

-oveis, auto-caminhões, aviões, amor- tapeçarias e para artigos de cama e
Termo n.° 756.817, de 1-7-66
rica de Farinha Bom Jesus Ltda. tecedores, alavaucas de câmbio, barcos, mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim.
breques. braços para velculos. bicicle- caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
São Paulo
tas, carrinhos de mão e carretas. camiahonetes, carros ambulantes. caminhões
carros. tratores, carros-berços. carrostanques, carros-irrigadores, carros. carroças, carrocerias, chassis, chapas cie, Classe 41
distinguir: Farinhas alimentícias :miares para veiculo& cubos de veiculas,
corrediços para veiculas, direção. desligeral, notadamente de mandioca,
gacleiras estribos. escadas 'rolantes, eletrigo e Milho
vadores para passageiros e para carga.
Termo n.° 756.818, de 1-7-66
engates para carros, eixos de direção.
Lmportadora Fênix Ltda.
freios, fronteira. para veiculo& guidão.
São Paulo
Locomotivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus, para-choques.
FENIX
nd. Brasileira
Para lamas, para-brisas. pedala. ()amaçs.
rodas para bincletas. raios para bicicletas, reboque, radiadores para veiculo&
Classe 4
Produtos de origem rodas para veiculos, seuins. triciclos, tidistinguir:
' ai, vegetal e mineral em bruto ou rantes pare Oeiculos. vagões. velocipedee, vareta de controle do afogador e
parcialmente trabalhados
acelerado' truieis. troleibus. varaes de
fermo n.5 756.819, de 1-7-66
• carros, toletes para carros
Daniel Teodoro Paz
Termo n.° 756.823, de 1-7-66
São Paulo
Dalkan — Penteados e Boutique Ltda,
São Paulo

.BOJ JESUS
Ind. Brasileira

LAGRIMAS DA CANIS
Brasileira ClaJse 42

distinguir: Aguardentes. aperitl.
an:z, bitter, brandy, conhaque, cer.
fernet, genebra, gin, kumel. liconectar, punch pipermint, rhum,
3 de frutas sem álcool, vinhos, ver.
iuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
l'ermo n.° 756.820, de 1-7-66
Organização Universal Ltda.
São Paulo

InrIVER5A1,

Ind. Zrasileire.
Classe 24

'distinguir: residuos • de algodão,
aos de panos, estopas, sacos, alas, ataeadores ,borlas, nadadeiras,
;es, mochilas, filtros de café, más, fitas, franjas, enfeites, palmilhas,
cadarços e etiquetas
rtnos na. 756.821 e 756.822, de

1-7-66
nar — Agência <Marítima Ltda.
São Paulo

•QUIMAR
In d.., Bré,mileira
Classe 38
isos em geral, papéis de carta, pae escritório, papéis de oficio. paara contratos e pr000stas, cartões
:Ws, envelopes, praspectos, reci' turas notas letras de câmbio, noDmissórias títulos societários, prós de vendas, cheques: anúncios,
'beldades, cartazes, taboletas e
propaganda em geral

DELTON
J.nd. Brasileirta.

em peças, juta, jersey, linho, nylon

p ico-paco, percalina. rami. rayon, seda

armários para banheiro o ijast enupoo
usadas, almofadas. acolcOnados Para
móveis. bancos. balceao, banqueta:a
bandeias domiciliares. berçca biombin.
cadeinas, carrinhos para en e cata,
conjuntos para dormitórios, conjunm
clara sala de jantar e sala (22 visitaN
zonjuntos para terraços, jardim e praia.
:oniuntos de armários e gabinetes Ca PM
:opa e cosinha, cainas, cabides, cadeirac
giratórias, cadeiras de balança Caiaas
de rádios, colchões, colchões de moles,
dispensas, divisões. clivaria dliccotecan
le madeira. espreguiçadeiras. escrivoul.
alias. estantes. guarda-roupas, tsiesecy
nesinhas, mesinhas para rádio e teievi.
mesinhas para televisa°, molduras
aara quadros. Doata.retrarora poltronas,
poltronas-camas. prateleircd, atirta-ch&i
)éus, sofás, sofás-camas, travesseiros o
- vitrir
Termo n.° 756.832, de 1-7-C(5."---='
Lanches Alcazar IrMa.
São Paulo

natural, tecidos plásticos. tecidos imper.
meáveis, tecidoa de pano couso
e veludos
Qasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas,. botinas, blusôes, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
pinas, casacão, coletes. capas, chatas.
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas camisolas. cautisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos; dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie. i1aquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. paa
ALCAz4R
tetos. palas. penhoar. pulover, pelerines.
and. Brasil.eir
peugas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos.
Classe 41
robe de chambre, rolpao. sobretudos, Lanches de: mortadela, salame, premia,
suspensórios, saldas debanho, cand011as
to, queijo, salsichas e churrascos
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
Termo n.° 756.833, de 1.7-66
toucas, turbantes, ternos. uniformes
auto Peças Monpetit Ltda
e vestidos
São Paulo
Termo n.° 756.828, de 1-7-66
Lanches FlOr do Ribatejo Ltda.
• MONPETZ
São Paulo
Na. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas. chalep;
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
FLOR _BO RIBATEJO
cintas, combinações, corpinhos, calças
Orasse 23
Ind.
Brasileira
de senhoras e de crianças calções, calPena distinguir: Veicules e mas arfe
ças, 'camisas, camisolas, camisetas,
otegrantea: Aros para bicicletas, auto*
Classe 41
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
ia6veia. auto-caminhOes, ovem soim
saias, casacos, chinelos, dominós. achar- Mortadela, salame, presunto, queijo, re- iecedores, alavancas de c0rabio. barco8*
queijão, salsichas e churrascos
pea. fantasias, fardas para militares, comoqueca braços para velculos. bicielea
legiais, fraldas, galocha, gravatas, gorna carrinhos de mão e carretas. canila
Termo n. 9756.829, de 1-7-66
ros, ogos de lingerie, jaquetas, loques,
Topázio — Turismo Ltda.
do:metes. carros ambulantes. caminhaead
luvas, ligas, lenços, .mantôs, meias;
São Pátio
:erros, entones. carros-berços. :arraiai
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.anaues. carros-irrigadoes. carros. cara
TDPAZIO
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas;
nas, carrocerias. chassis, chapas doi
Ind.
brasileirzu
peugas, pouches, polainas, pijamas pu:alares para veiculos. cubos de veiculo%
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Classe 33
:orrediços p ara velculos. direção. cks114
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Turismo
meeiras, estribos, escadas rolantes. ele,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
andores para passageiros e para cargo,
Termo n.° 756.830 ,de 1-7-66
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
acates p ara carros, eixos de direção,
Belmiro Lopes
toucas, turbantes ternos, uniformes
treica. ;Tonteiras para veiculo& ouldaca
São
Paulo
e vestidos
.ocomotivas. lanchas. motocirloa molas,
Termo n.° 756.824, de 1-7-66
noktriclettas. ~margas, coza k.Rge,
OS INFIaLUVEI
Quimar
Agencia Marítima Ltda.
nanivelas. 'navios, ônibus. nara-choaues.
Indo Brasileira
São Paulo
Iara-lamas. para-brisas nodolo.
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas, acclaa p ara bicicletas,, mico iziij [Acide.
• QUIMA-R
anuários, álbuns impressos, boletins ca- .as. reboque. radiladoref nora veiciiTas
tálogos, edições impressas, revistas, ór- =las para veiculas. selins. is'elcio.
kff2NCIA MARiTIn
- N -Q de publicidades, programas radio- -antes para veiculas. vac,7,,o. vaaincia
Sao Paulo-Capital
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea- 'tes. varetas de contrôle do afogador (2
trais e cinematográficas programas celerador. tróleis, troleibus var£22 e2C)
Classe 33
carros. toletes ',ara ,2117,705
circenses
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 756.834, de 11-7-E4
Termo n.° 756.831, de 1-7-66
Termos as. 756.825 e 756.826, de
Gabigaz - Artefatos Metalúrgicos Ltda. Terpafa Terraplenagem e 1Pwiàmente1-7-66
ção Ltda.
São Paulo
Malhas Tecsport'S. A.

TRI--CAMPEZO
Ind. Brasileira

UABIGA',4
Brasileira

Classe 40
Classe 23
Classe 21
Móveis era geral. de metal, vidro, de
nistinguir: Veiculas e suas partes Para distinguir tecidos em geral, teci- aço madeira, estofados ou não. incha
ates: Aros para bicicletas. auto- dos para confecções em- geral, paro live móveis para escritórios: Armários.

São Paulo

TE'RPAFA., .

Ind.. Brasileira
Classe 33
Terraplenage me pavimenta.
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Publicação feita de acórdo com o art 130 do Código da Proprieaade Industriai Da data da publicação começara
a irra o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durarias esse .prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquales que se jus arara prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 756.842, de 1-7-66
Urino n.° 756.846, de 1-7-(
,,ira-lamas' para brisas peda-s pantões.1
Panificadora Monte Mor Ltda
-orlas para 61a-ideais. raios para nicicle- i W. Mallet — Produtos de Beleza Ltda.
. São Paulo
Sai) Pa alo
tas. reboque radiadores para veiculas
rodas para veiculoi, seuins triciclos. tirantes para veiculas vagões. velocipea
deo vararas ie contrôle de atogador e
MONTE .MOR
W. MAIET
EDIS
acelerado, ramais. troieihus - , r7k-, de
End. Brasileira
Ind.
Srasileirl
brasileira
-..arros roletas para carros
Te
Classe 32
nao n • 9 756 .838 de 1-7 66 \
Çlass 41
Classe 48
Para distinguir: Almanaques agendas) IPOE — Instituto Paulista de Odonto- Para distinguir: Perfumes. essências exPão
logia Especializada Ltda.
anuário& álbuns impressos. boletins catratos, água de colônia. á Aia de toucaTermo n.9 756.847, de 1-7-(
São Paulo
tálogos. edições Impressas, revietas.
dor água de . beleza, água de quina
Tipografia Imperatriz Ltda,
gãos de publicidades programas radioagua te rosas, água de airazema. água
São Paulo
rádio-televisionadas,
peças
tea
faaicos.
para barba. loções: e tônicos para os
IkON
cata e .cinewarográficas programas
cabelos e para a, pele. brilhantina banInd. brasileira
circenses
d,olina. ."batons" cosméticos fixadores
*IMPERATRIZ
Tarmo n.9 756.836, de 1-7-66
Classe 33
de penteados. petróleos. óleos .para os
Ind.
Brasileira
Modas Wanjomar Ltda.
cabelo creme revanescente, cremes gorInstituto de odontologia
Sá. Paulo
durosos
e
pomadas
para
limpeza
dal
Termo n.9 756.839, de ,1-7-66
pele a a maquilage" deu>
Classe 38
Orlando Negrão Jr.
W1NJOMAR
dorantee, vinagre aromático. pó 4e erros Aros para guardanapos de
San Paulo
Inà. Brasileira
e talco perfumado , ou não. .stpis para aglutinados. álbuns (em branco). á
pestana e sobranceiras. prepados pára para retratos e autógrafos, balões
embelezar cujos e olhos carmim para ceto para brinquedos) blocos
Classe 36
a rosto e para os lábios, sabão e creme cOrrespondência, blocos para cá
ORLANDO NEGRÃO
Para distinguir: Artigos de vestuários
para barbeai sabão liquido perfumado blocos para anotações. boarnos br
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
E22REENDIMEN5POS
ou não, sabonetes. lenda-veios em pó. eas não Impressas, cadernos de
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.,
-PUBLICIDADE E
pasta ou liquido. sais perfumados Para ver. capas para documentos cari
botas, botinas, blusões, boina'
PROPAGENDA.
banhos, pentes. vaporizadores de perha caixos de panelão., cadernetas,
douras. bonés, capacetes, cartolas, carame: escôvas para dentes, cabelos. unhas nos, caixas de cartão, ca:xas par
puças casacão, coletes.. -capas, chatas;
e cílios. saquinhos perfumado prepara- pelaria, cartões de visitas. cartõt
cachecols, calçados, chapéusa \ cintos,
°
Classe 32
solou; sopmbli 'assai '9d . tua sop marciais, cartões índices, confed
cittas. combinações, corpinhos. calças
Título
praa o tratamento das unhas, dissol- Mina. cadernos de papel melim
de senhoras e de crianças. calções. calTermo n.° 756.840, de 1-7-66
ventes e vernizes, removedures da mu. e em branco para desenho. cai
ças. camtaas. camisolas, camisetas.
Empresa Limpadora Radiante 1- aia. cuia. glicerina era-amada para os cabeio, esclares. cartões em branco. car
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
São Paulo
e preparados para deacoloir unhas. de cartolina, copas planográfica
saias, casacos, chinelos'. domina, acharalhos e pintas ou sinais abaciais, óleos demos de lembrança, carreté:s
pes fantasias, fardas para militares, coRADIANTE
para a pele
legiais, ffaldas, galochas, gravatas, gorpelara envelopes, envéducros paia
gana. Brasileira
ros, ogos de lingerie. jaquetas. laquês.
rutos de papel, encadernação de
Tarmo n.9 756.844, de 1-7-66
luvas, ligas lenços, mantéis. meias;
COHARFC — Cooperativa Habitado- ou papelão. etiquetas. fedhas
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas, paClasse 33
nal de Associação dos Reporteres Foto- fôlhas de celulose. guardanapos.
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas:
gráficos do Estado de São Paulo. S. C. não impressos, livros fiscais, liv
Serviços
de
limpeza
peugas, pouches: polainas, pijamas. pucontabilidade, mata-borrão. orna
São Paulo
nhos, perneiras, quinionos, regalos.
Têrmo n.° 756.841, de 1-7.66
de papel transparente, protos,
robe de chambre. roupào, sobretudos. Indústrias de Malhas Bem Feito Ltda.
Mos, papéis de estanho e de alt
,suspensórios, saldas de banho. sandálias,
São Paulo
papéis sem impressão, papéis em
sueteres. shorts. sungas, stolae ou siadas
para forrar' paredes, papel oimaç
toucas, turbantes ternos, uniformes
GOHARF`G -COOPERAou sem pauta. papel crepon. pa
rIvA HABITACIONAL
e vestidos
seda, papel impermeável, papel en
BEUFEITO
'DA ASSOCIAÇÃO DOS
papel higiênico, papel impem
Ind. brasileiv2
Tênno n.° 756.837, de 1-7-66
REPORTERES FOTOpara copiar, papel para desenh,
Auto Peças "Sulmopar" Ltda.
pel para embrulho impermeat
São Paalcs
E CINEClasse 36
akroo IcOs DO
papel paro encadernar, papei p,
3STA DE S4Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
cravar. papel para imprimir, pai
SUILIOPAR
em geral: Agasalhos.,
e
roupas
feitas
rafinci
para ent)rulhos. papel Ck".
Ind. Brasileira
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
papei celulose, papel de linho
botas. botinas, blusões, boinas, babaabsorvente, papel para embn.3;
Classe 32
Classe 21
douros, bonés, capacetes, cartolas, carabaco, papelão. recipientes de aa
Titulo
setas de papel, rótulos de pape
Para distinguir: Veiculas e suas partes puças, casacão. coletes, capas, chales.
Têrmo n.° 756.845, de 1-7-66
inteorantes: Aros para bicicletas, auto- cachecols, calçados, chapéus, cintos,
de papel transparente, sacos d,
Taloli 6 Galvão Ltda.
serpentinas, tubos, postais de
móveis. auto-caminhôes, aviões, amor- cintas, combinações. corpinhos, calças
Sã. Paulo
e tubetes de papel
tecedores. alavancas de câmbio barcos, de senhoras e de crianças, calções. calbreques, braços para veículos. bicicle- ças, camisas, camisolas, camisetas.
Taram na 756.848, de 1tas. carrinhos de mao e carretas, cami- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Lanches "Bom Prato" Ltd
' LA
nhonetes. carros ambulantes, caminhões saias, casacos, chinelos, dominós. echarSão Paulo
carros, tratoree, carros-berços. carros- pes, fantasias, fardas para militares, to!miais,
fraldas,
galochas,
gravatas,
gorcarrosArrigadores.
carros.
tanques
roças, carrocerias. chassis, chapas cir- ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laqués.
BOM PRATO
Classe 41
culareis vara veículos, cubos de veiculas. luvas, ligas, lenços, mantéis meias,
corrediços para veículos. direçào, des11- maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. ma- Pimentões e beringelas recheadas, bataInd. Brasileira
gadeiras estribos, escadas rolantes, ele- l-tais, palas, penhoar, pulover, pelerinas. tas fritas, :azotos, lasanhas, macarronavadores acra passageiros e para carga paaas. pouches, polainas, pijamas, pu- das, pizzas, macarronada, bife a
ençates tiara carros, eixos de direçao. nhas.' perneiras. quimonos, regalos. za, lanches de: aliche, mortadela, preClasse 41
freios, fronteiras para veiculas. guidão robe de chambre, roupão, sobretudos. sunto, roz-bife, queijo, salame, legumes
Inc-omotivas, lanchas motociclos, molas. suspensórios, saldas de banho, sandálias em conservas farinhas alimentícias, mas- Lanches de: mortadela, presuna
me, queijo, requeijão, salsid
motocicletas. motocargas moto furgões. sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks sas alimentícias, massas de, tomates, peichurrascos
xes em conservas e torrões
manivelas, navios. ônibus, para-choques, toucas, turbantts, ternos. uniformes
Termo n.9 756.835, de 1-7-66
Edis Editôra Centro Cultural da
Brasa Ltda.
São Paulo

nalp
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Puislicaçâo feita do anOrdo com a ar6. 20 do Codiro do Propriedado Enclustrial. Da dato do publicaceo oomeearê
cs correr o prazo do 60 dias paro o deferimento do pedido. Duranto GsSO prazo poderCo aprosenta7 cum oposiçõc oO Departmcatte
eo
g lcfz'© WGtterM.)9
Nacional do Propriedado Eradustrial aqueles gyio co Sulcaram prajudinatioa coala Q

-rmo n.9 756.849, de 1-7-66
Lanches da Graça Ltda.
.
São Paulo

fIndoGeuileixi
Classe 41
-s de: mortadela, salame, presuneijo, requeijão, salsichas e churrascos
ermo n.° 756.850, de 1-7-66
qtria e Comércio de Confecções
Heluimar Ltda,
São Paulo
B3..LuIUAR

Ind. .brasilira
Classe 36
distinguir: Artigos de vestuários
rias teitas em geral: Agasalhos.
Is. alpargatas. anáguas., blusas,
botinas. blusões. 'boinas batia. bonés. capacetes. cartolas. caracasacão. coletes, capas. abales:
cais calçados. chapéus. cistos
combinações. corpinhos. calças
horas e de crianças calçõea calcamisas, camisolas. camisetas.
casacos. chinelos, dominós. echarntasias, fardas para militares. co.
a A 'Sagti 2A SO11131.40 amo sagiad
traldas, galochas, gravatas goros de angarie. Ja quetas. lacaaes
ligas, lenços. mantdis. meias:
manti.s. mandrião: mantilhas coa)alas. senho-ai nulovet. aelerinaLs.

>Duches. oofainas. pijamas puPerneiras. qui monos. regalos.
te chambre, roupão. sobretudos.
sórios. saldas de banho. sandálias.
s. shorts. sungas. stolaa ou slacks
as. turbantes ternos. uniformes
e vestidos
.:!rmo n.° 756.851, de 1-7-66
Ivan Martincevic
São Paulo

SULAMATEX
ld. Brasileira
Classe
leiras, espulas, máquinas de mateares, torbinas, máquinas para
ia de tecidos, tesouras, rotativas,
máquinas de costura
n.° 756.852, de 1-7-66
r Depósito de Materiais Para
Construção Ltda.
São Paulo

.BAFER
nd.. Brasileira
aaa.se 16
sanguir: Materiais Para c.onstradecorações: Argamassas. argila
zulelos, batentes. balaustres, blo
cimento, blocos para pavimenta
Ilhas cimento, cal, crê. chapai,
caibras. caixilhos. coluna;

para coberturas, caixas ciáqua
paro etixos edifica.
- . mamadas sstngue. emulsãc

rl e desrarea

base asfáltico, estacas, esquadriam, entra- cintas, combinaçôes, corpinhos. calças Termo n.0 756.861. de J1-7-66
turas metálicas para construçaers, [ame- de senhoras e de crianças, calções. cal- Companhia Comercial e Agricola
das Pedras
ais de metal. ladrilhos. !arribeis. luva: ças, camisas, camisolas, camisetas.
de 'traçam urges, lageotaa material Iso- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
lante contra trio e calor, manilhas. mae, saias, casacos, chinelos, dominós, acharaos pana revestimentos de paredes. ma- pes, fantasias, fardas para militares, coE C) »AS V" E 9 2 A
duras para construções. mosaicos. pro legiais, fraldas, galochas, gravatas, gordutos de base astáltico. produtos para ros. jogos dt lingerie, jaquetas. [actues,
.31.ft USTREA mussL3ZSA
tornar impermeabilizantes as argamaa luvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
Classe 45
ias da cimento e cal, hidráulica, pedra- maiôs. mantas, snandribo, mastilhas. maguiho. produtos betuminosos. impermea- !atlas, palas. penhoar. pulover. palermas. Para distinguir tubérculos, sementes
bulbos alimentícios
ailizantes liquidas ou sob outras tomas peugas, pouches, polainas. pijamas. puPara revutimento e outros como na pa- nhos, perneiras, quimonos, regalos.
Termo o.° 756.863, de 1-7-1966
vimentação. peças ornamentais da ci- robe de chambre. roupão, sobretudos,
Asfaltos Califórnia S.A.
mento ou gesso para tetos e paredes. suspensórias. saídas de banho, sandálias.
São Paulo
papel para torrar casas. massas anti- sueteres, shorts. sungas, atoles ou slacks.
ácidos para uso nas construções, partoucas, turbantts, ternos, uniformes
C YIEVRON
g uetes. portas. portões, pisos. soleiras
e vestidos
Ind. B rasalcldro.. 1
para portas. tijolos, tubos de concreto,
Termo n.9 756.857, de 1-7:66
telhas. tacos. tubos de vtntilaçao. tanLanches "Ca pitólio" Ltda.
Classe 16
ques de cimento, vigas, vigamentos a
São Paulo
Asfaltos
vitrôs
Termo n.9 756.864, de 1-74966
Têrmo n.° 756.853. de 1-7-66
Zuta Produtos Quimicos Limitado
Bantec Assessoria Técnica e AdminisIndnlffiMra
Ci
São Paulo
trativa S/C
r°
São Paulo
Classe 41
ZUTIS,
Lanches de: mortadela, salame, presun11(10 BrasilawC
° BANTEC ASSESSOR.1£»
to, queijo, requeijão, salsichas e churrascos
TtCNICA E LDMINIS
Classe 46
Termo n.° 756.858, de 1-7a66
TRATIVA.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Viagintur — Viagens Internacionais Prüssia, alvaiade de zinca
abrasivos,
Turismo e Excursões Ltda.
algodão preparado para limpar metais.
São
Paulo
Classe 33
detergentes, esprecmacetes, entra s
Título
anil, fécula para tecidos, tóstoraa e3
cêra e de madeira, goma parti !OVEIS>
Termo n.9 756.854, de 1-7-66
PLANO DE INTEGRA-,
daria, limpadores de luvas. Liquidas 0.2
Eletfo-Mccánica Canindé Ltda,
ÇXa
DO TURISMO
branquear tecidos. Liquidas matairjordep
São Paulo
NACIONAL.
me p ara roupas valsei óleos para ama
pas, oleina óleos para limpeza da CEJS
Peo, pós de branquear sulipa. saliento
'Brasileira
de sódio, roda chauim, caba° a2:9 Etay
Classe 33
sabão comum, r
a bão da eshvgar a coo
Turismo
Classe 8
ponáceos, tilolos de polir e 1,251:1113
Chicotes para automóveis, cabos e conTermo n.9 756.859, de 1-7-66
nwa calçados
dutores elétricos, faróis, acumuladores.
Malas Excelsior Ltda.
Termo n.° 756.865, de 1-7a1965
barômetros, bobinas, condensadores,
Slo Paalo
Mauba Representações e Comisserso
campainhas elétricas, chaves, amorteceLimotada
dores, panelas elétricas, sinaleiros terSão Paulo
E,XCELSA.Otit.
minais para baterias, limpadores de paU.cU Brasiielra
rabrisas, e sistema elétrico para veículos
—
M ( A_U B A
Terin on.° 756.855, de 1-7-66
Ind. brasi.leire9
Representações Nipobras Publicidade
Ltda.
Classe 33
Class 28
Representações por conta cIe terceire3
Para
distinguir:
carteiras
para
docuITIPOBRA.S
mentos, porta notas, porta níqueis, maTêrmo n.° 756.866. de 1-7-1966
£nd. rasilei
las e pastas. Artigos esses confecciona- Guanabara Representações de Produtos
dos de plástico
Químicos Ltda,
Classe 33
São Paulo
Tenmo
n.°
756.860,
de
1-7-66
Representações
Nofor — Projetos e Equipamentos
. GUANABARA k
Termo e.9 756.856, de 1-7-66
Industriais Ltda.
Indo Brasdleira;
Indústria Reunidas Cristianyl Ltda.
São Paulo
Classe 1
São Paulo
Aerdo benzóico, acido dirias carbonata
wwwegra7.0.*=reas.
d apotassa, clamurtto de sódio e au.12at3
de niquall
Termo n.o 756.867. de 1-7-1965
?unilaria e Pinturas Pompa
Classe 36
e=t- Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
Ina o
POffing,
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
I E do Brasileirá
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
Classe 33
aotas. botinas, blusSea. boinas, babalouros, bonés. capacetes. cartolas. caraExecução
de
serviços de funilaria a
Classe
8
puças. casacão. coletes. capas, chales,
pintura de veiados
Artigos da classe
cachecols. calçados, chapéus. cintos,
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ARCAS DEPOSIT4D
Publicação feita do acordo com o art 130 do Código do Propriedade industrial Da data da publicação começara
65 Correr O Prazo de 60 diria para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão eepresentas suas oposições ao Departamentab
naciona,'
Propriedada Industrial aquéles que se julg arem prejudicadas . / com
concessão do regiatro aaquerisb
Termo n.° 756.868 ,de 1-7-1966
C.:elanese" — Tecelagem do Brasil
Limitada
São Paulo

CELAWESE
Classe 23
Tecido sem geral
Têrmo n.° 756.859, de 1-74466
Celenase" — Tecelagem do Brasil
Limitada
São Paulo

CBLARESE TECELÃ
GEM DO BRASIL
LTDAo
Nome Comercial
Termo n.o 756.870, de 1-7-1966
Estacionamento "1 .222" Ltda .
São Paulo
-N

2. 2 22.
Classe 21
• a distinguir: Veiculos o suas partes
grantes: Aros para bicicletas, autoreis, auto-caminhões. aviões, amordores, alavancas de câmbio,. barcos,
lues, braços para veículos, biciclecarrinhos de mão e carretas, caminetes, carros ambulantes, caminhões,
'os, tratores, carros-berços, carroslues, carros-irrigadores, carros, caris. carrocerias, chassis, chapas cir.
ires para velcuios, cubos de veiculos,
'ediços para veículos, direção, desli'eiras estribos, escadas rolantes, ele.
'ores para passageiros e para carga,
ates para carros, eixos de direção,
os. fronteiras para veículos, guidão,
)motivas, lanchas motociclos, molas,
1.ocicletas, motocargas moto furgões,
sivelas, navios ônibus. para-choques,
a-lamas para-brisas, pedais, pantões,
as para bicicletas, raios para bicicle• reboque, radiadores para veículos.
'as para veiculas. seuins, triciclos. tites para veículos. vagões, velocipe.
varetas cPe contrede do afogador e
gerado•. troleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo- n.o 756.871, de 1-7-1966
José Viviam
São Paulo

KDERELA
i3. DECABC,ECIEC•

Classe 38
issw, para guardanapos de papel
.efltseisiados, tilbuns (eia branco), Cabias

para retratos e outograios, balões (exceto para - brinquedos) 'blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos p ara anotações. bobinas. brochu.
ras não impressas, cadernos de asara
ver. capas para documentos, carteiras
caixas de papelão, cadernetas. cadernos. caixas de cartão. ca:xas para papelaria.. cartões de visitas cartões co
marciais, carteies indicas, confeti. cais
tolina. cadernos de papel melimetradc
e em branco para desenho, cadernos
esclares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca.
dernOs de lembrança. carretéis de pa.
pelâo. envelopes, em/aluarias para charutos de papel, encadernação de pape.
ou papelão, etiquetas, fólhas indicas
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, prateia, papelinhos, papéis de . estanho e de alumin:o
Pap éis sem impressão. papéis em brancc
para forrar paredes, papel &maço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. pope) impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho tmpermeabil:zadc
papel paro encadernar, papel para eacraveis papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel *celulose, pope) de linho papel
absorvente, papel para ema,ratiar tabaco, papelão, recipientes de papel ro.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
sersientinas. tubos. postais -de cartâc
e tubetes de papel
Termo n.° 756.872, de 17-1966
Mobiliadora Luzita Ltda..
São Paulo
J.JUZITL

Indo Brasileiya
Classe '40
'Uiveis em geral, de metal, vidro, de
aça. madeira estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários
srmáriaa para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos.
-adeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
zoniuntos para terraços, jardim e praia
onb —1MS de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
siratórias, cadeiras de balanço. caixas
le rádios colchões, colchões de molas.
lispensas. divisões. divans, discotecas
'e madeira. espreguigadetras. escrivasalhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
lesinhas mesinhas para rádio e eelevis
ão. mesinhas para televisão. molduras
,ara quadros. porta-retratos. poltronas
,oltronas-cansaa prateleiras. aorta-c hiasofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Têrmo n.° 756.873, de 1-7-1966
Lucas Soares Cavalcanti
Alagoas

Q ALVO
Ind, Brasilelre
Classe 4o
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinca abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes espreanacetes, extrato ca
anil, fécula para tecidos. fósforos d(
cêra e de madeira. goma para Javan.
limpadores de luvas. liquidas dr
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras p ara roupas e meta óleos para roupas. oleina óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa, salicatc
da sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de estragai e sa.
ponáceos. Mofos de polit e verniz
para calçados
•
Classe 46
Tênno n.o 756.874, de 1-7-1966
• Auto Peças Brasilândia Ltda.
São Paulo

BRASILANDIA
Indo Brasileira
anca 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
tritegrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, calortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cominhonetes, • carros ambulantes, caminhões
sarros, tratores, carros-berços carrosa
tanques, carros-irrigadores, carros. carroças, c.arroceria.s, chassis, chapas circulares para veiculas. cabos de veiculas
corrediços, para velculos, direção &ala
freios, fronteiras para veiculais. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, moias
motocicletas. motocatgas. moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas
manivelaa., navios. ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais panteras
rodas para veículos, selins. tricicles. tirantes para veiculos. vagões, velocipades. varetas de contrõle do atogados e
acelerador, tróleis, troleibus, varsi,ea
engates para carros. eLltag de direção.
gadeire.s, estribos, escadas rolanes. elevadores para assageiros e ara carga,
carros e toletes paro carros
Termo n.° 756.875, de 1-7-1966
Fercal — Comércio, Indústria e
Representações S. A.
São Paulo

PI OS DE PRATA
%tido Brasileira
Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, • amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azele azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grgo, camarão, canela

PREÇO DO ittibilá30
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, em pau e em p6, cacau. carnes, chá,
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de late. cremen
alimenticias, croquetes, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola, condiin amos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre essênc:as alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de toé-mate, lastimas alimenticias, lavas féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Nos frios. çrutas sêcas naturais e criatalizadás, glicose, goma de mascar, gois,
duras, grânulos, grão de bica gelatina.
goiabada. geléias. herva doce barata
mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado, late em pó. legumes essa
conserva. lentilhas, .inguiça louro, massas alimentícias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada macarrâi. musa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos tniluscoN
mostarda. mortadela, nós moscada, nazes. óleos cornestiveis. ostras, ovas,
pães. paios. pralinés pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa.
lés, pet:t-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos,. rações balanceadas para assa.
mais, requeijaes, sal, saga. sardinhas,
sanduiches. sorvetes, suai de tomate e das
frutas, torradas, tap'oce. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 756.878 de 1-7-1966
Sociedade Industrial de Couros parta
Fiação "Incofil" Ltda.
São Paulo

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COUROS
'ARA FIAÇÃO INCOTIL LTDA0
Nome Comercial
Termo n.o 756.880, de 1-7-1966
Indústria e Comércio de Móveis e
Instalações "Capri" Ltda.
São Paulo

CAPRI

Ind..
Brasileira
_
.
Classe Q)
s46veis em geral. de metal. vidra,
iço.. madeira estofados ou não, inchava móveis para escritórios: Armários,
~rios para banheiro e para roupas
'sacias, almofadas. acolchoadas para
rifareis, bancos. balcões. h-engaces:as
' s airias domiciliares. berços. binalbassa
sa4 a sas. caninhas para chá e
oniuntos para dormitórios. conjuntos
.ara sala de (antas e saia de visitas,
ainluntos para terraços, jardim e praia,
onfuntos de armários e gabinetes peara
opa e casinha. canas cabides, cadeiras
aratórias. cadeiras de balanço. calcas
; rádios, colchões, colchões de mofa%
pensas. divisões. clivara diecctecasi
• madeira. espreguiçadeiras. asais/alai•a a s estantes. guarde -roupaS. mesas,
i:ele vi”
nasinhas mesitihra para radio
mesinhas para takvisão, mcsOaraii
nra quadros porte tratos. polt onaa,
a oltsorms-calna gs Prateleiras. aorta-cias
.rais, sofás si:jás-camas, travesseiros c
vítrine3

