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REVISTA
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EDADE

PNEDUSTFRIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST-RIAL

PATENTES CONCEDIDAS EM 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Certificados Expedidos
TERMOS

PATENTES CONCEDIDAS EM 9 DE NOVEMBRO DE 1966

..
'FUMOS

PATENTES

TÉroloÈ

76.432
125.774
76.433
128.082
76.434
130.010
76.435
130.410
1
76.436
122.198
76.437
135.398
1
76.438
135.399
1 23.789
56.439
I

I

76.440
76.441
76.442
'76.443
'76.444
76.445
76.446

1
Mo1)A7,o INDUSTRIAL
TilAW108
147.446
151.686
134.814154.902

PATENTES

!

6.124
6.125

6.124
6.127

TERMOS
156.368
160.005
162.529

PATENTES

TÉRivi0 8

PATENTES

PATENTES

1
99.673
105.928
107.844
108.193
109.498
119.025
123.515

11

PATENTES
6.128
6.129
6.130

79.614
102.196
111.552
113.073
113.450
113.979
115.853
115.980
117.542
118.235
120.350
120.662
122.087
122.285
122.416
123.798

1

76.542
76.543
76.544
76.545
- 76.546
76.547
76.548
76.549
76.550
76.551
76.552
76.553
76.554
76.555
76.556
76.557

123.871
124.807
125.754
125.796
126.116
126.187
127.789
121.445
128.220
128.461
129.505
129.681
130.048

130.215
130.236
137.501

76.5§8
78.558
76.560
76.561
76.582
76.563

76.564
76.565
76.568

76.587
76.566
76.569
76,570
76.571
76.572
76.573

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE NOVEMBRO DE 1966
Têrmos 1

Marcas ---- Classes

Registros

321.152
351.103
397.477
299.167
399.168
399.172
421.930
424.223
437.298
450.798
452.048
454.322454.575
455.451
455.768
458.714
459.323
474.439
474.865
476.785
481.441
482.556
482.843
483.420
486.041
486.535
489.123
490.629
491.728
492.613
494.732
494.580
495.585
493.986

' Clnevox
8
Mococa -Wcaspunaa -- 23
Iporanga -- 33, 41, 42 e 43
Iporanga -- 33, 41, 42 e 43
Iporanga -- 33
Ikwelli
4
Topocaina -- 3
Gotaa Pre. Fluminense
3
Entero
-- 3
Esmaltec -.5
Ação e crime -- 32
Emblemática -- 3
Solux -- 36
Skeff -- 43
Remital -- 8
Miquntan -- 3
'Transtudio -- 8
A Caiu:lenda -- 33
Lausane -- 50
Sanitas -- 46
Flexaml na -- 41
A Vassourada -- 32
Emblemática -- 38
Acmanión -- 38
Epsorn -- 23
I). -- 36
Esteril -- 1
O Ccntdano -- 32
Cornpinter -- 33
K.oci -- 1
Pinart - 28
Móveis Brasilând'a - 4, 16, 26, 27, 33, 34, 58, 40:Taurus - 38

343.907
343.908
343.909
343.910
343.911
343.912
343.913
343.914
343.915
343.916
343.917
343.918
343.919
343.920
343.921
343.922
343.9%3
343.924
343.925
343.926
343.927
343.928
343.929
343.930
343.931
343.932
343.933
343.934
343.935
343.935
343.c37
342 938
341.939

PATENTES CONCEDIDAS EM 22 DE NOVEMBRO DE 1966
TèrnloS

79.915
80.060
90.552
91.164
119.619
119.82
120.608
120.744
120.950
122.049
122.348
124.901
126.461
126.658
128.476
128.849
128.826
130.454
130.963
131.844
132.759
132.767
133.863
135.494
138.649

Patentes ,

76.517
76.518
76.519
76.520
76.521
76.522
76.523
76.524
76.525
76.525
76.527
76.528
76.529
76.530
76.531
76.532
/6.533
76.534
76.535
76.536
76.537
76.538
76.539
76.540
76.M1

Têrmos

Patentes

Modêle de Utilidade

75.610
126.614
132.680
• 138.029

6.513
5.614
6.515
6.516

Modêlo Industrial

137.244
147.673
148.817
154.487
' 161.359
161.407
161.780
163.037

6.144
6.145
6.146
6.147
6.148
6.149
6.150
6.151

343.940
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66 Sorta-feira 6
--. As Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado à publicação -nos
jornais, diariamente, até ás
25 horag.

EXPEEHE
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TE

DEPARTI. NIE 0 TO DE il"-REA
0.FFSTOP

A.eiW'AL

RAI

ed. 1:- 7 ER 7 Õ DE • E rO PEREIRA

- - s reclamações pertinen.
iO
C.PQ o c ut.r4v,i; •ce d. ,..erdt,CAc, Or. e
Ctle f‘ E O.
a: matéria retribuída, nos
MURILO
-I
FPRRERA
ORU-R0
aul.JAR.
t
L
VES
casos de erros ou omissões
.
deverão ser formuladas par
DIAF, 10 CCIAL
escrito, à Seção de Redação,
•SEÇ7 O do
das .13 às 16 horas, no mari.
e.ctào Co puilnockaKtle do CXP ,d • dn te ao OdPd,,dd,d••kd
mo até 72 horas após a salda
Propr ndcladd .rtductrte_/ do Minídc.r."
dos órgãos oficiais.
de Indút.trie O Corr.S•elo
t•339,333 3e.o °fleme ao De.4.3343rrtn5o de Irrii.rtnes 3Let.,033.3
- Os orig tilais deverão ser
dactilografadas e autenticados, ressalvadas, por quem de
reto, 'rasuras e emendas.
ASSINAI-UI-MS
tes

Excetuadas as pura o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão 'tomar, em qualquer
época, por seis meses ou
011 0.

•

Marcas

nardo a saa aplicação, sono
citamos usem os interessados
Preferencialmente cheque ou
vale posta!, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Vocional.
Os suplementos às edi7c,

ções dos órgãos' oficiais só St2

fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no oto á Geo
REPAnTIÇõEs 2 P3.917CULARES
Fu NcioNÁ nus
sinalara.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário pública
Semestre . .
Cr$ 6 000 S mestre
Cr$
'4 .:500
TOCO
federal,
para fazer jus ao desAno
. • Cr 12.000 A xo
. . . . Cr$
conto
indicado,
deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da aso
4no
.
. . -Cr$ 13„.000 Ano
Cr,5 10.000 sinatura.

- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
vão impre-sas o número do!
Para facilitar aos assinan- talão de reistro, o mês e o
tes a verificação do prazo de ano . em que findará.
validade de Suas assiiiaturas.
4 fim de evitar solução de
na parte superior do enderêço conlinaidade. no -reechmenta

Lermos

Ze2

- As Repartições Públicas;
cingir, se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 deg
fevereiro de cada ano e as
iniciarias, em qualquer época,
pr;os órgãos competentes.
,4 fim de possibilitar e
remessa de É$tilores acompanhados de esclarecimentos

Llass2s

Registros

0 1 •

- O custo de cada exeta0
dos jornais, ,devem os as. piar atrasado dos órgãos afio
sinantes providenciar` a 'res- ciais será, na venda avulsa,
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mescedência minima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
(30) dias.
decorrida.

Termos

Marcas -- Classe3

Registros
\ -

337.956
&marra-ia -- 42
I 344.132'
343.9.1
496.295
Ener -- 42
338.013
Super Mercado
s pegue Menos -- 19, 27, 38, 39, 41
343.!2
497.025
3 Pontos -- 42
e 48
344.133
343.943 .
491.444
Doc'Jor -- 24
338.291
Exbel -- 10
344.134
343.944
4E7.566
Clcud -- In -- Tex -- 23
342.196 I Altamente Confidencia/
32
344.135
343 915
497.594
Bertrev
6
333.168
Quatro Rosas de la Elnchel
.314.136
46
343.946
43,l.299
thlxIna -- 41
343.234
Decorpl3st
16
344.137
343.947
343.262
493.886
733ton.
6
/33ificoi Rodac
33
344.138
243.948
1
343.601
Munderklang
493.347
9
344.139
343:919
347.810
429.356
Eng_enairern
Benzoco -- 46
23
344.140
343.950
347.811
499.443
V:veremos Arnaribã -- 32
Engrenagem
36
314.141
348.693
Frostál • -- 43
244.142
33/.755
Corifecções Granada Ltda. -- 34, 28, 33, 37 e 39.. .1 344.143
24 DE NOVEM3R0 DE 1936
CERTIFICADOS ExpEDmos
393.072 I R 83 K or:ginais -- 36
344.144
428.293
A I -- 4
344.145
434.944 '.CUrnax -- 2
344.146
Regis32'os
Marcas ---- Classes
'Iérnaos
437.200
Mis3ioneira -- 41
314.147
432.406
Adems -- 36
344.148
442.191
Nordeste -- 41
344.149
442.957
Rodovias Brasil - 33
314./50
344.107
153.411
Ika
35
443.533
Ivela -- 31
314.151 •
344.108
229.238
Los Andes -- 1 até 50
414.414
Morganti -- 8
344.152
314.109
Rosa de Ouro -- 41
237.080
444.999
Auto Alecânca Constantmno do Centro --21. 33 e 47 314.153
A Estréia de Aladureira -- 25, 36, 37, 40, 48 e 49.... 344./10
299.673
456.292
Codorna -- 18
344.154
314111
Edu-Selas -- 36
393.309
4E8.448
Premiar -- 30
344.153
214.112
315.672
Casa CNéa -- 36
459.113
Sona -- 41
344.156
314.113
Continental -- 33, 41, 42 e 43
315.300
459.503
Morex -- 11
I 344.157
344.114
316.182
Sakura -- 41
484.479
Ponta Sol -- 38
344.158
344.115
Saboroso - 41
316.566
• ...
485.467
Resfrian -- 3
344.159
344.116
316.714
Leão
13
486.063
Terrabusi -- 41
244.160
344.117
.. •
Cerveja Doce Ma/zbier - 42
218.231
494.951
O Debate
32
j 344.161
314.118
219.851
L1nográfica - 50
344.119
326.493
A.B.C. S.A. - 33
344.120
Cafilon
327.788
3
CERTIFICADOS EXPEDIDOS .i..
7‘21 21 D :E. NOVEMBRO DE 1966
344.121
1
328.155
Ca/olux
É um Artigo Primicia - 22, 23, 24, 27, 28, 31, 34,
324.672
'344.122
35 e 36
Têrmos
1 Registros
MARCAS
344.123
Piancdatura
9
229.174
344.124
Santa Rosa -- 50
329.220
344.125
329.408
Eugen - 36
344.136
43
110.579
230.869
Santa Rosa
Titan
343.548
classe 55
344.127
Lavandoil 129.149
331.541
Ref,3na .
343.546
Classe 48
344.128
172.893_
Ambigdazoi
/74.124
343.547
Clube do 13 Histórico
Classe 32
244.133
Imobiliária Internacional - 16 e 33
333.231Boutioue da La. Pl3ge
236.446
243.548
Classe 36
337.604
Excelsior - 19
97o. e'n)
343.549
classe 16
34.4.131
Sacarrolha --: 42
371.764
337.955
343.550
Star
Kist

•
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MARCAS

Registros

243.551
Recai Industrial -- Classe 32 ...
343.465
453.774
343.552
Prema
Classe 3
343.464
454.794
343.553
Classe 42
343.465
Mmaertabs.
456.570
343.551
343.466
Classe 11
Ces'as Lar
453.268
1
343.555
343.467
Go-Kart
Clasce 21
459.176
1
343.556
Ccrnn. Tb1 1 90 de Se nmros Gerais -- Classes 25,
454.865
343.557
243.463
28, 32, 33, 38 e 49
343 558 .
343.469
C3asse 11
466.998
Auto Drive
343.552
342.476
Y,eope
Ciasse 32
467.524
313.560
343.471
470.543
Fernac
Classe 11
343.551
432.409
Ma- 3 zin 13r a ,3a-Lar -- Classes 6, O, 14, 15, 17,
343.562
ne , 98 . 97 , 9 ,1 P 4n
343.472
243.563
4E3.222 i Arquivos de Obstetricia e Clinecologin de São!
343.564
p531.10Classe 32
343.475
343.656
343.474
Cl3sse
497.277
Yhrasol
243.566
343.475
4R7.044
Clarete 4
.331 rn
343.567
4097.Fnn
317.473
r, Trricho
Classe 36
243.568
343,4"77
Cla3se 1R
73n nn et
407.718
343.569
341.478
r330-31 Pronie
8
407.095
C133s2
243:570
341.479
S 3 rvolclty
C33sse 21
343.571
4.09,PnR
'P13130
cr.-21-1, de 3 3 031 m3 e,a1dente -- Classe 41 .e..o.,
243.572
%"(
342.491
403.414
rInesp 11
243.573
341.432
302.4.43
969
Clngse 41
243.574
333.83n
242.475
Cla es e 40
243.575
1141.0114
392.3A4.
r~0
C”ne1P
343.575
219.035
133 /14ares
(31.33e 36
403.797
243.577
343.4%
33n3137
4311ese 21
333n
243.578
243.037
An9.1A4
Cabelm re'frog - Classe 33
241.579
4n4.449
342.418
rla ççe 23
243.580
241.099
4fR.094
31133se 8
1‘14,,,•.en
3494116
341.581
efInnect
4P0.Pnq
r3/13. 3
743
341.5112
rtir onrs
499,wpw
73/.43r3
Can,cm'n 16
"An
ÇlaSS2 23
341.581
pnn.nAn
r,ro
d7P1 "91
- CNSSe
T'^"0
Clnsee 72
341.584
749.439
2.1 ..1
An4 no4
p- , ” n eo s” A p cmirn
C11,33,13
0133se 48
33 "3
341.535
2,13.onci,
2.14.0(9
rAR_sse 33
Clasq° 3
Ir P ,T1! +n V
341.586
pnn.n/1
241.495
Fon /nn
c/nsse 02
13---ç 33n- 31 e
rine 1e 11
241.537
pnn nnç
A+11q
n Cc. g
34f "R
enx.co 44
Fpn.npl
311.583
2nn nn4
243.427
494 mak
P ""/ ri o E. 3. S. A. -- Classe 33 ..
("^ . ^n 8
3". o n
233.338
' 341.540
A7n.nnq
33. -33
rInern 31
?nn/Ine
C 1 ^" . 35
343 499
343.505
9An.,nq
C9nese
7,1 OPA)
3
3
31assa
1
/(3
3
31
1
S 43, m
343.30S.
3rn fie*,
C1?4,e3
r1 " I llo
F91 nrq
1 V -1 •••••••i n így:. q,ern
Cl""33 32 e 22
24, ggl
211.507
yrn 199
rnnn,e nq
enq
Classe 41
13.
249 egq,
3433/418
rm lig
Fnn lnq y (...., 4nn gn ç AA
28
fRneee R
t/.
341.509
5~,
("Ince. 41
343.502
3 3 - 1 13,/
Classe
41
802.273 1 óleo Adegretense
341-510
T,^T‘ . NT. F. 33 in4tiflia
31 P 41
-"7
1
343.511
jnn nnI
f-N 3, -4313 31•33 (73 n/ n ensa -- Classe 32
34.
jnn nnq
__ c3 3,33. R
ir...c. 21241.512
4. 7
jnn
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 22 DE NOVEMBRO DE 1966
241.814
9n^ nAR
- Classe
341.515
reg
- r 1 Rssõ 71
941.513.
,nn nnq
3•31 . r1n V n de r' n, O- 'Est. de S. P. - Classe 32
243.517'
rnn nnq
- C.! / ^e 3
242.51R
pnn nne
1 Registros
41
se
MA!RCAIS
•Tn " Tr - Cl"
Termos
341.519
plA
- ri ^sse 40
242.520
pin.nAl
- (lesse 41
843.821
rn mn1
- CULPA R 23
242.592
71A.Peq
rs 3 ç 1/ 3 - 3333 3 1 - risse R
242.593
pte rrq
Classe 42
•
f1 3s Mnr101119
242.857
Quemicetina C - Classe 3 ............,.. .....
265.190
242.594
2nn ,nn
- (1 1. 8SP 36
343.853
Juriti -- Classe 41
342.523
307.464
pnn enn
- CIRS"
343.859
2gR.SnR
379.C4 1 "A 'Vencedora" -- Classes 33, 50
nne/
- (11^eqt?.
343.860
291.5n/
394.187 Í FUsticos Guarany -- Classe 28
pne nnet
r hsç ee 44
343.861
429.916 'São Francisco -- Classe 41
242.528
3-3.0-r"
__
30333p
7
2"" ^"^
343.862
Welareza -- Classe 41
248.59n
434.320
pnn nn.)
ell. y r. 5
343.863
Industrias de Papel Simão -- Classe 3113. D.O00OG
3,41,3w1
435.412
rgneon 21
p n + -nl
342.864
243,331
"jota" -- Classe 23
462.319
--1
rle Ab. - 'C l asse 44
343.835
281 8./3
Lucazone -- Classe 43
463.064
pnn pnl
___
▪ ••• n•n•,..rn _79
343.860
51,43.339,
1?Io
da
Nelte
-Classe
41
33
363.6
pAn nn1
cleisse
42
0333 -- Cor33
343.867
Tem Sina -- Classe 21
341.5n3
365.677
nebq
11,1
2"
343.869
471.083 Brahmasa -- Classe 42
243.833,
pAn 3/11
- C 13 sse 33
343.869
Classe 7
243.303
474.544 Fm
.7"
gt. A. - Classe (N. C.) • •
rn
343.876
391 QOM
Fraute
31as
Remas
474.005
pr. , '3,3
41
l
3e33
c
-31 - 3333N-3/ate
343.871
20g.g9g
Cedrex -- Classe 48 ............. onocooceo.e.e
474. 9 7 8
nrn
r11,.e.9 na
▪ r,
3,3.3.n
343.872
Pico -- Classe 4
474.985
S4R,ggn
13, 3.3/m 343 51,4rn q . A. nA4.
wir
343.875
RPR.gAn
Plastex -- Clas s e 16
475.021
p,3433,33 •g3 A. rem ,
pen .n1
(11P0
343.874
343541
Classe 70
Irmaorfasa
475.094
'eco r..,4
5,M ""n An q C35 -- tn a -- Classe 17 e 23
343.875
243.q4.1
"C33na a rtan" -- Classe 3
475.229
• A n”,.33,3
prn rnA,
rr,oeQ.,n 33
243.878
?An gAl
Cosa Illapert S. A. -- Classes 1, 2, 4, 16, 31, 46, 47
478.240
Olnoma
pnn ffPn
243.817
RAR.F44
1331,14a -- Classe 23
475 274
gi . trnr9!,,* L'.- Cl n sse 48
2".rn/
343.879
473.432
Cannnet -- Classe 8
743.~
24n nnn
relneen 14
343.879
741.Pa.
13 31 1. 13 -- Classes 6, 23
4 73 .7 1 2
•
TplopRel p RY,..1 9. 0:enft SãO Pedro
21 A Pq7
341.880
IRAR 53sneranca
Classe 23 .......
P32.43n
pnn
4 77.458
rn3333 41
343.881'
Onrn-Cloramin -- Classe 3
p41,4/
473. 4 18
04 eflet
/7,33¡-+ .. .3:3010 ;03 ,333C2 3 çse 22
343.889
aeo pp
1331sa
Real
de
Imóveis
-Classe
32
743.038
47
3
.586
rnn
wq n
311 33 se 03
243.889
Classe 36
Floral
460.329
- efieccg, RfR
343.488
3.33.1rn
rg ? r.,•4, "Z
243.8841
de
Mima
-Classe
40
437.192
N.
s.
- r" ^ gg eS 12, 12. 23, 24, 25, 35, 36, 37
414.278
243.885'
3 ffirteraçâo Tecnica Ital Brasil -- Classes 9, 32
457.228
17
243.437
40. 48 e 40
242.888
"Clake" -- Classe 17
487.231
242.43a
Rn
343.118V
-21
Dametereo
-Classe
42
f
1
241.onn
s
..
n
de
37
.
3
rr
.970
43
3
P ftnAne TI?Cf .'en
flaçses 22, 28, 37 e 49
243.88$
/2334
331
.3 3 d03 133 3. 3 3 tes
400
.
30,
49
C1aSS23
141.nrn
Prnfnros -- classe 3
243.8823
L.1 1
3239.32 32 00000.000000410 ..... 0000001
33neens
. 32R
342
4
30
333n/d e
Clasge 1
242.
490.698 1 "Mariter" -- Classe 16
343.462
448.298 1 Sladopolave -- Classe 23 ecseeoweee p oo.0000 .....

Emulsão dé Lau -- Man -- Classe 3
&eady -- Classe
Mercados Big -- Classe 41
Big -- Casse 41
Wfesa Fiscal -- Classe 32
Usatherol -- Classe 3
Sus. InJ. de Flidro. Rousse' -- Classe 3
Classe 8
Frnblemática
Organização 3ribry -- Classes 14, 33 e 39
A C-rv -- Classes 33 e 48
Classe 8
Thermal Eye
C3asse 17
P çtcala
-Móveis Belaç Aatea --'Classe 34 e 40
Union Carbide -- Classe 6
Cl3sse 3
Ar. eur m oze
Classe 48
3 44,s France
Claese 2
3431 en
7. C". O. -- Classe 6
4,
2C1.772
Clas32 7
333.sig
P ir4e 4 S T.3eater - Claçse 36
- Cl3 sse 9 •
ClqSSe 21
lk irn43 111 /7,215
361.778
3n13/3%
Yr . S. A. - mane 19
Cluse 41
fv, r1 ,"941
v i er Eing - Cise 11
2f"...11R7
244.441,
CTssse 32
P n -1"T P:
20^.PR5
C133çe 23
1,1~^
2/9.108
1,33n3 d i ll v -- Classes 41 . 42. 4 3, 44 .........
291.,,FG
A 3T-va 17e 3clun -- classe 26
pnn.nnq
T P~ I" (75111WR -- Classes 41, 42, 43, 44
C1a590 2
-onhos
2"."7

277.631
277.851
278.894
278.895
281.986
2E2.100
205.476
283.385
237.245
283.119
299.767
202.791
224.921
294.032
234,rn6
208.023
203.383
207.771

n

I Timos I
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de liacterfdra

1 Registros
1

Metem - Classes

"Cosmonauta" -,Classe 17
490.803
Imobiliária Minister Ltda. - Classes 16, 33
492.005
Pâlha da Imprensa - Classe 32
493.582
Café Santa Rosa - Classe 41
493.919
"Evans" - Classe 21
494.576
Realistic - Classe 48
495.822
Dos Artistas - Class e 48
496.922
41, 42, 43
Restaurante Bayuvar
497.554
B. V. G. - Classe 8
499.451
499.910 • "Litecin" - Classe 16
Al-Car
Classe 21
800.074
"Cine Yara" - Classe 93
500.132
500.308
Aymoré - Classe 43
Emprêsa /Campe de Engenharia Ltda. - Clas. 16,33
500.389
800.415
Vermilaxe - Classe 3
801.010
"Caréca' - Classe 10
556.884
Brazilia - Classe 33
726.653
Emblemática -- Classe 1
732 787
Mias
Classe 22
732.788
Fig. de Elefante
Classe 22
745.815
Classe 22
Ftadiante
758.384 1 Ótimo Cobre o Brasil -- Classe 16
781.154
Preservato1 -- Classe 1
761.417
Metalarte -- Classe 49
761.418
Metalarte
Classe 13
761.419
Metallarte -- Classe 12
161,420
Metalarte
Cn^sse 25
762.547
Rubrocitol
Ferro -- Classe 9
17n.nR9
Americana -- Cltsse 23
f
770.752 1 Trnicol artista Ma rfim -- Classe 37 .......
770.779
Fnorr
Classe 41
770.956
Varam -- Classe 26
1

343.891
343.892
343.893
343.894
343.895
343.896
343.897
343.898
343.899
343.900
243.901
34s on9
343.903
343.904
343.905
343.9n9
343.813
343.614
343 615
342.2 "
342 217
33.8 1 8
242.2"
241 290
341.991
341.9'2
241.2'1
341.2"
asq.ost;
"
349 9'
349,a9.?
343.828

irmos

Marcas -- Classes

771.091
771.174
771.988
771.989
771.991
771.993
712.148
772.407
772.537
772.408
772.409
772.410
772.411
772.412
772.467
772.499
772.526
772.531
172.601
772.660
772.666
772,673
772.732
772.733
779.751
772.752
779•753
772.754

Classe 38
Flapel
Locomotiva - Classe 22
Studart
Classe 6
Classe 7
Studart
Classe 21
1
Studart
Classe 39
Studart
Em. Nac. de MM. e Sid. Ltda. - Classe N. C.
Myla.r
Classe 22
Wolff
Classe 12
Classe 42
Old Taylor
Plorient
Classe 2
Classe 1
Phenidone
_Classe 1
Petrothene
Landis - Classe 6
Classe 41
S. Miguel Paulista
"
Coloidobar
Classe 3
Coma. Comercial e Marítima - Classe U3
Cksse 2
Scheibler;
Kamo
..............
Globorubina - Classe
Krene -- Class e28
nzsgs 40 .........
Butantan
Caleta
Classe 41 ........ ..... .c........
C9asse 33
Classe. 43
Yeda
Classe 33
Ed ificie Pro. de S. P eri ro
Cksse 41
.11 Flor da Banha
•
ralf, n)o Provim*classe RR
Edificio Pro. do Rio. G. do Sul.- Classe 33
. .

I

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23
janeiro de 1963 - Preço; Cr$ 2.400
Volume 24 _
1963
Preço: Cr$ 3.600
Volume 95 Geep

P2M-.2

VOlume 6.111.0

OiD

Volume 117
622s

Volume 3ê

* Fascículo I
jaaeiro de 1966 . •.•
** Fascículo II - fevereiro de 1966
*** Fasdculo III - março de 19
• .. I •

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000

* Fascículo I - abril de 1966 o
** Fascícuro II - maio de 1966
*** Fascículo III - junho de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

e'f o e e,*

* •Pardvulo 1 - julho de 1966
Paaciculo II - agestO de 1966
*** Fascículo III - setembro de 1966

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200
Cr$ 2.000

**

*

Fascículo

I - outubro de 1966 ..-•

Cr$ 2.000
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Agenda I: Ministério da Parenda
Atende~ pelo Serviço de Reembõlso Postai
Em Brasília
Na Sede do D.I . N.

Registros

343.829
343.830
143.831
343.832
343.833
243.834
34:s.83ã
34:1.836
343.837
343.838
343.839
343.6,40
343.811
343.8.14
3-11.8n
3a3.81.3

3,43.856

DIÁRIO OFICIAL (Seção . lin

Sexta-feira 6

Janeiro de

1967 69

AsiliaMelazeinMeffia

n217.1.1.

C62.

Álk

RCAS

E

•

DA

S

PubLicaçâo Coita do acôrdo cora o em3. 130 do Código do roprtedado Sndastelai. Co Mata ea publica-ao comceairá
O COrreZ o prazo do 60 dias paan o deferimento do pedido. Durarea OZ30 prazo pactua() apresentar suas oposições no ama, lamento
Nacionsisido Propriedads liaadmatriel aquélea que ao Sala arem p rejudicados coza o eaneamsCso CD registro soim:resisto
Térmos as. i56.876, 756.877 e 756.879 libram celulose, oarcos e veiculem talco aMendoas, ameixas, amendoim, araruta )xidos, cradante. (51,o para pintura Ma
de 1-7-1966
industriai, thiner. vernizes. zarcão
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei is linhaça, produto , cparaieos para tal
Sociedade Industrial de Couros para
Classe 8
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas aressão. potaasa industrial papéis
viação "Incofil"
Fios de cobre, fios para eletricidade, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha iográficos a preliocopota peliculas sei
fios terra, resistências, antenas, pilhas café ein pó e em grão, amuaram canela siveis, papais para fotografou e análl
São Paulo
sêcas elétricas, para-raios ralais, plugs, em pau e em pó, cacau. carnes, chá. ses de laboratório, pigmentos potassa
receptores tomadas, transformadores: caramelis chocolates, con1eitos, cravo n ó: metálicas pari a composição de da
INCOFIL
válvulas, soquetes, lâmpadas, rádios, te- cereais, cominho, creme de le:te. cremes -as, preparações p ara fotogra tias. oro&
tnclo Brasjilei
alimenticios, croquetes, compotas, can ma n ira l n cruelar. 01-:1;:eat e aromo
levisores diais, reatores e conduits
um= 5 .
gica coalhada, cas tanha, cebola, condi- lroduros pira dilua . tint,s. prussiatel
Têrmo n.° 756 . 881, de 1-7-1966
Aço em bruto, aço prePaaado, aço Sornar S . A. Indústaia Eietro Mecânica mentos para alimentos, colorantes reativos. removadores. sabão creutn
chouriços, dendê, doces, does de tru- sais. salicilãtos s.2cantes. seno:bilizante3
Coce, aço para tipo:), aço fundido, aço
São Paulo
tas, espinafre essénc:as aiimentarm em• ;dilatas. soda caustica, soluças. quim!
parcialmente trabalhado, aço pálio. aça
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tê- :as de uso industriai, solventes. sana
refinada bronze. bronze em bruto mu
PRORROGUAO
mate, farinhas alimentícias, lavas tê :os. batas em pó. liquidas, sólidas m
parcialmente trabalhado, bronze da
cuias, flocos, farelo, fermentos. feij30 pastosas para madeira, tarro. paredes
manganôe, bronze em pó, brames
r
(Aos, frios. ruras secas naturais e cria construções, decorações. couros. tecidos
barra, em fio, chmabo em bruto cas
talizadas.
glicose, goma de mascar, gor fibras. celulose, barcos e veiculas, tale
marcialmente preparado cimento sue.
tu ner ve-nizes, zarcão
duras,
grânulos,
grão de bici gelatma
_- )) HL
Milco, cobalto, bruto ou parcial:anis
Classe 20
goiabada.
geléias.
herva
doce
herva
purciainasine trabalsado, ferro em batata
Petrechos navais e aeronáuticos: Anca
'ebr¥S')ÍiCia"iè,
mate,
hortaliças
lagostas,
Iinguas
trabalhado. couraças. estanho bruto ou
ras, bóias, cinto de natação, fateixas
condensado. le.te em pó. legumes err
em barra, Senso manganês. , tarro velho,
flutuadores para hidroinetria, paraqueda
aoaserva,
lentilhas,
linguiça
louro.
mas
guta em bruto ou parcialmente tratam
e selva-vidas
Classe 6
gu.sa temperado, gusa rnaleavai Tornos de bancada pesa mecânicos, soa alimenticias. mariscos. manteiga
Classe 25
margarina,
marmelada.
rnacarrái,
masMminas de metal, tatu em fólra. btsee
i'Mtátuas, estatuetts, estampas, frutaS
bombas
de
água
(manuais)
—
válvulas
sa
de
tomate,
mel
e
melado,
mate,
mas
es fôlha, latão em chupes, latão em
de retensáo para fundo de poços, tornos seis para mingaus, molhoa miluscos flores e falhas de cera, fiares e fedho
vargalhões, ligas metálina, Ihnalhàs
de substâncias Melantes e sintéticas, II
magnésio, ar:engana metaia LM° iambo- para encanadores (tubos) cavadeiras mostarda, mortadela, nós moscada, no- gusas de madeira, figuras de cera,
zes, óleos comestíveis, ostras. ovas. chê, gravuras, imagens, máscaras de CO
5ados ou parcialmente trabalhados, caeTermo n.° 756.882, de 1-7-1966
tela em maaea metais aatarapairra,
Alpaao — Comércio, Importação e pães, paios pr,olinés pimenta. pós para ra; obras de escultura, obras de pintura
metais para solla. salguei e zinco
[amiba% pickles, peixes, presuntos. pa . quadros com moldura de madeira:
Exportação Ltda.
tês, pett-pois pastilhas, pizzas pudins, material plástico, cartazes impressos
Cle 'ase 11
São Paulo
queijos, rações balanceadas para aniPaca distinguir: Absorventes. acetona
lateriais de propaganda
mais, oaqueilexes, sal. cagá sardinha:,,
Ci.ceeloa, acetato% agentes quimicoo para
ALPASO
Classe 26
sanduichea sorvetes, saci de tomate e de
o tratamento e coloração c2e fibraa. Ufrutas, torradas tapioca, tâmaras, talha- Artefatos de madeira em geral: Argo
sados, couros o celulose; água-rua.
rim. tremoços, tortas, tortas pare ali- Ias, alguidares, armações para balata
i;anadaaa, alumen, alvalmee. alClasse 11
e para vitrines, artefatos de madein
mento de animais e aves, torrões
vejantes Industriais, alumínio em pá,
para caixas, bandeias. barrem baldes
toucinho e vinagre
ainoniaco, anti-incrustantea. anti-oaidan- Ferragens e ferramentas em geral para
qualquer
fina
batedoras de carne, calma, caixões, cal
ea, anti-eorrouivass anti-ciletonanteo, as:aTermos os. 756.886 a 756.929, de
notes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubo.fi
rava água acidulada para acumuladoTermo n.° 755.883, de 1-7-1966
1-7-1966
caçambas. colheres, ceCce para peei
1'c, água oxigenada para fins industri- Indústria e Comércio de Artefatos de
Moyer Chaya Moghrabi
capuz »are cozinha, cabos Paro- ferra
e:P.a canônica banhos para galvanizaçao.
Alumínio Paracambi Ltda,
São Paulo
In citas. cantoneiras, engem:Iam:as estro
Lessztnas, benzol. betumes, bicarbonato
São Paulo
los. esteirinhas, estofam espremedeMal
(9; <Adio, de potáss:o: cal virgula. caria-abalavas cfm madeira, escada, tos
"DYLOR"
vões,. carbonatos, catalizadores, celulo2226,C AN81
mas, guarnições para poatablocoa
Lnd Bras11eir-3
ca totemráficas. composições. esg ndo Sraello2,2a
tntore de Incêndio. c!_wo. corro:Aval
guarn2ções para cortinas, guarnições d
Clame
Comr.4.'os. comutes, creasotos; deacoranmadeiras para utensilloa doanêstical
Classe RR
g atu distinguia: Absorvente% acetoni malas de madeira, palitos, pratos,
elcsiacruntantes. dissolventes; emul.
Artefatos de aluminio em geral
teecta. acetato.% cçsente3 quianiCos para nas. pilo& puxadores prendedorea (2i
mias fotogrLficas, enxofre. ater. eamal
tr.trá.lenZo o eoloraças5 de fibras.
roupas. paainhas, gwfinhce e colherei
est2nratos: fenol, filmes sensibili.
Térm-o n.o 756.8K de 1-7-1966
coimes e celular-a: ngua-ram, ai. para sorvetes, palitos para dentes, 46
maSloa para fotografias. fixadorea flu ,i- amima Gráfica Ltda,
ê23 paru freios, formol fosfatos inclua
amaina, anilin; alumes, alvaiade. ai- boas de passar roupas, táboas de carnO
São Paulo
tefant:3 Industriais, alumiai° cm p6,
lar !is torneiras, tambores, tampas,
Sai, fósforo:3 industriais fluoretas
lame-Mates aara solda: gamanizadores
anti-increstantee. and-rozidausuportes de madeiro
ISAR42
?Il. e:21-cerroalvccs. anti-detaaaatem GE3Malati ms para fotografias e pinturas;
nado Brasileilee
Classe 27
,,,","=. agua acidulada para acumulados,:deérina; hiatos. hidra:mit/dom Minem
si : z, bilizantee. ..aduretos. lacas; massa.
mo, agua oxigenado para fina iradas:Ui Para distinguir artefatos de palha ou
Classe 33
emfamia; banhos para galvanização. fibra, não incluidoS em outras classes:
mor ninturn, magnêslo, mercúrio. tatua
tsm, neutralMatiores. altrocelulose; pra Papeie impressos, cartões, en;velopea, re- amainam beneol. betume). bicarbonato Suportes para filtros, cestos, cestas, sei'
saaMos, ceiciante, óleo para pintura. óleo cibos, talões de notas, fichas para lan- le códio, de potássio: cal mamam, car- colas, cabos para utensílios, redes, sa.
a'sa linhaça. produeos químicas) para iam çamentos e para contabilidade cheques 11"..3, carbonatos. catalisadoras, caiais> cos, rédeas, malas, cestos para costura,
e duplicatas, calendários e folhetos
*meassaGo, potassa industrial paaMia he, e. chapam fotográficas. composições. Ca- cestos para paes, caixas para aconcit.
leagraficos e pamliocopista, peliculma sentittons de incêndio, cloro, earaosivas, cionamenta, caixas para enfeites, guar»
Termo n.° 756.885, de 1-7-196
para utensílios, telas para assexa.
MMeM, pamMa para fotografem o GagiEcromatos, corantes, creamtam descoaan- nições
Antonio Pontes CoutInho
tos de cadeiras, peneiras, esteiras,
r,-. de laratósslo, pigmentem pot=a-a-,
tea desincrustantes. dis,solvantem =UI*
SM, Paulo
embornais e estojos
sass. metálicos para a comam:içá° de tio95z., 3 fotográficas. enxofre, escr, mandClasse 30
('z pzeparaçÕeo para fotografem, pradoam. eestearatos; fanal, filmes sensibiliGuarda-chuvas,
bengalas e sombriuliaa
/ .23 ora nimaelar, preta= e Cremar,'
zados para fotografias, fixadores. fluíi, ;Ntitea para diluir tátaB. paus:alatoa
doa para freios, formol fosfatoa indusClasse 6
easslimma, reasoveckmea, sabão euls
triais, fósforos industriais. flarretoa, Alavancas, bombas hidráulicas, caldal.
sailcilaSoa GeCaW0,3. £2829ibiliZanteD,
NadMntes para solde: grivanizadorea ras, cilindros, máquinas compressoras,
ALZ"
422ãtor3, soda aguadas sokaçõea oimIaelatitas para fotografias e pinturas. máquinas para lavar roupas, macacos,
de InDàn dustriel, sialventers, aula.
glicerina; hidratos. hidrosulfiros: !moer mancais, malacates, máquinas para ma.
tsi. Untas) ora Rd. liquidam álidas ou
Clame 41
meabilizantes. ioduretos !amam massas lhana, tupis, máquinas, ordideiras, teas
stoena pra madeira, ferra parede Alcachofras, aletria, alho, espargos, rv, ra pintura, magnésio, mercúrio. nitra reis, torbinas, máquinas para tecidos de
Csieeti8-es, decorarshem, centra% eedda4 açúcar, alimentos para animais, amido, tos, neutralizadores, nitrocelnlose; orotapeçaria, máquinas operatrizes

g

A EMO

MARIO OFICI, L

Z(.1`, 90!2n-fOira G

Janoire do 9%7

4DA

MARCAS D

Publicaçâo feita de acareio com o art. 130 do Código da Propriedule bodustrial Da data da publicaçêo eaSteÇart
0 correr o prazo de 60 dias pare o deferimento do pedido Durante esse prazo podara° apresentar Suas oposições a2 Deparoursom
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Classe 2
VeStá'acias e preparações quimicaa

sacharlairas, semeadeiras. secadeiras
marcadores de serra tosariores de ara
ma, tratores agricolas. valvulas para
maau . ri7r• an ricoltis
Classe 9
nstrumentos musicais de carda e suas
partes: . v.olão. lira. órgâ.o hamomos
ravos, espinetas. citaras: violinos: Vaa
as; harpas; pianos: violoncelos: contra
baixos, tomodlins: rabecas; guitarras
instrumentos musicais de sopro:. enetá
!ices eu não a suas partes: baritonus.
san-trompas, saxotones. trombones de
p istão; darias; trombetas: cornetins
ciai-metes; pifanos: zia asolets: flautas.
eb'oés: helicons; trompas de pistões
gaitas: gaitas de afica: ocarinas; chara.
melas: outros instrumentos musicais
gaitas de iole: barmornuns: adotes: gan.
castanholas
tonas; harmônicas
Classe 4
iubstâncias e poiautto de origem aos
veeetal ou minerai, em bruto et.
sarcialmente preparados: Abrasivos eu
'oito, arada retrataria. astáltico •enc
•.fulcs, algodão em aruto borracha ea
baunita benjoim breu canora
.ruso. chifres, ceras de plantas cera.
segetais de carnaúba e aricurt. criar
le cavalo, crina em geral cortiça en
,roto, cascas vegetais, espato erva
nedicinais. estrelas oleosas estopas
,, nuotre Rilhas, libras vegetais. flore:
amas, grafites, goma ent bruto, granitt
In bruto, ineselghur 'temidos de piar)
taa. lates em bfuto ou parcialmena
'reparados. minérios metálicos. made:
Mo era bruto ou parcialmente traba
hadas. em tocas, serradas e aplainadas
[Oca, mármores em bruto, oisdc de
nangaaea, Mese r/o cascas vegetais

usadas na agricultara, na horticultura.
na vetermária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: -- adubos
quimicos ácidos sanitários, águas decintetantes. álcalis, 'bactericidas. báraticiias. carrapaacidas. das:n ietantes esteeilizantes. enxertos. tertilizansea,
formicidas e tosfatos
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ele.
frisos: Rádios, aparelhos de televisão
pictoups. geladeiras, sorveteiras, apare11= de refrigeração. enceradeiras. as
-piradores de Pó fogões . tornos e toga
cetra elétricos. chuveiros, aquecedores
balanças, terros elétricos de engomar e
papear. batedeiras, coqueteleiras, eram
medires. li q uid.ficadores elétricos, má
quinas para cacas e moer legume-o e
carne. resistências elétricas. fervedor%
eatutas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar retrigarado formas elétricas. máquinas
forográficas e cinematográficas. cana
'ambas elétricas. garrafas térmicas. re
gadores automáticos, lâmpadas, apare
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
coinupicação interna, esterilizadores conderisadozas. bobinas,. chavea eletricas
comutadores, interruptores, tomadas cite
corrente. fuslvel, apare:hos totogra ticos
e cinernarográgicos, filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aproai Cação. abat-toura e lustres máquinas
pE2e...' Lavar roupas para uso
doméstico
Classe
IVJ.W.fiaaS e catarisitan p ara sarem fimt253 enclusivamente na a g ricultura e
'cunicultura a saber: arados abridores
adubadeiras, ancinhos me'
C5`..niCa3 o empilhadores combinados
oraancadazea mecânicos para agricidZWE batedeiras p ara acerais. hoistm
vara adulmr, ea.ifadeiraa. carpideiras
ceifa-dm para arroz, charruas para asnal
cal2ura cultivadarera debulhadores
dassecadoaes, desensepradores: esmaga
dores p ara a ajriculsura escarrifirado
?as. eschovedeirsis. lacas para magin
coa agaico/aa ferradeiraa gadanhais
garras para arado. gredas de discos
um destes, maquinas batedairas para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadonz. maquinas de
943ZdiS. maquinas nivetadcaras de terra
oaquinaa perfuradoras rera ci merina
tara mecicinas de oramo catatochasassa% maquiam° regadeira-o máquinas de
RaZa?. de Centeal': para asfaltem: dr
eZint2i2 de cravar, de esfarelar terra
Sa70 g.r1gaç2e. pa go matas' tarnsigaa e
nastaces . tnaatos, inra boralEas e atdvara
soe desinfetas:tem para adubar para,
agitar o espalhas palha. Pa ro colhei
algodão, para colher cereal-a inaqUiDiaS

Classe 38
Aros para guardanapos de Papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafes. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, babinos. brochuras não impressas, cadernos, de escrever. capas para uocumantos, carteiras,
ca:xos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões comercieis, cartões índices, confrti, cartolina, cadernos de papel melimetrada
e eia branco para desenha, cadernos
esclares. cartões em branco, cartuchos
de, cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiqua t os, Rilhas índices
falhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel fransparente, protos. P apeli
-nhos,paéidet lumn:o
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel &maço com
ou sem pauta, papel crepon papal de
'seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiénico, popel impermeável
para aoplar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, (-aliei para es-

Melas em bruto ou parcialmente PisePa
ados. plombagina em bruto. pó de
nolclagem para fundições pedras bei
odas piche em bruto. pedra calcária
-Omitas medicinais, isedras em timo
suebracho. raiara vegetais. resinan re
sinas naturais residuoa mateis. silicit
Sabia% talco eis laruso. nisto. abeto
baeta:notas( e (alicio
Classe 19
Aves e Caraa em geral, Inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos -e
suinosi
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, inCi para tipos. aço fundido aça
Parcialmente rrabalhado. aço Pá li o. Geo
refinado. bronze, bronze em bruto ou
Parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças. estanho bruto ou
paacialmente embalsado. ferro em bruto
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa CO bf120 ou parcialsnente trabamassadoras para %ta açaricoiaa, de lhado, gusa temperado. gusa maleável.
=tas árvores. para espalhar- Pare CO lâminas de metal. lata em fólra. latão
placa. maquinai conibinaditia paro m. em Rilha, latão em chapas. latâo
vergalhões, ligas * metálicas, linsalhas
Elea2 e mnstdvar. de desbczar. paro clai
saem crdquisraz e ancinhos paro forse. magnésio, manganês. metais não rraba
.thadoa ou parcialmente trabalhados. megero, magtalmati Caociac2osea.
tais em massa metais estampalos
oaa no3Cnieffi5. relmelloaea macenicaa,maa
metais para aolla, isique . e zinco
ate ~pelei:2M gme egyteuitwe

pratinhos, paatim'Otleas, pontas 62 'ur22.
-acha para bezaataa e muletas. rocia°
ram:ças, caStEloS, me:esta:125'1sec.) CO
mrracha, rda dc bor-actia para móJeis, sanfonas da vaco°, suportes do
notor saaaras do pedal do breque. rw
tembala o lassiadna: suportes, sentia
aneunditicea„ esspoetes de cambio aaca
tonas de partidas. saltos, solas e oaladoa
áe borracha. surdicas de borracha para
iplicaçãn soa -1.05 telegráficos e gelats
micos. ara vados'es de po r ta. eigelaao
;melas. tampas de irou:taba para Caste,
gotas, tires de brerracha_ para elaavaera
GClo dc substâncias quinecan
Classe 35 _
Couros a peles preparadas ou não. canurças, couros. vaquetas. pelicas. e ara
retato dos mesmos: Almofadas de coma
mos, arreios, bolsas. carteiras. calca%
chicotes de couro, carneiras, capas para
albuns e para livros, embalagens de
...ouro. estofes. guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-bles
cos. malas. rissaetas. porta -notas. portao
ehaves. porta-niquela, pastas. pulseiras
de couro. rédeas. selins. sacos para vis.'
gera- sacolas. saltos. solas e solado,
tirantes p-j5rP • lri•eim e valises
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encera.
dos, estrados, linóleos, oleados; passadeiras; panos para assoalhos; para
oaredes e frades
Classe 13
Anéis
Classe
Para distinguir: Amido. anil, azul do.
Prússia. alvaiade de zinco abrasivos,
algodâo nreparado siara limpai metaie,
detergentes. espreznacetes, extrato da
anil, fécula para eecidos, fósforos
céra . e de mula:7a. goma pare lavanderia. limpadores de luveas. iiquidos
aranquear tecidos liquidos enata-garcht.
-ao para roupas e meta óleos para roupas. olema óleos para limpeza de cata
ros, pós de branquear roupa. sráicato
le sódio. soda caustica. sabão co pó,
sabão comuna sabão de esfregai e SS5.
aolir e
Donáceos. tliolos
par- ea Içados
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para agricultura e floricultura de flores naturab

cravar. papel para imprimir, papel parafina para embrulh o s, papel celofane.
papel celulose. papel de linho Lapa)
absorvente. papel para embrubar tabaco, papelão. recipientes de papel
setas . de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparent e . sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe
Para distinguir: Artefatos de borracha
aorracha, artefatos de borracha para
aeiculaa anataras de borracha não in.
Juidos em outras classes: Arruelas, ar
solas amortecedores, assentos para CO
leiras, borrachas para aros, batentes de
sofre, buchas da 'eseabilizados buchas
luchas para fumara, bate-tive de porta
'atente de chassis. bicos para meninada%
raie, braçadeiras. bocais bases para se
atonesa borrachas para carrinros indus.
alam, borracha para amortecedores
alinhas de borracha para rédeas. cachar
ia motor. câmaras de ar. chupetas cor
I dessassiskos de barrachp, cabos pare
terramentaa chuveiros, calços de bar
Pactia, chapai) e centros da caca cor
las de borracha. zapsulas de borracha
,aros entro de mesa calços de asara
:ha para máquinas. copos de borrachs
,ara freios, dedeiras desentupideiras
discos do mesa, descanso para pratos
-acentos, embolas, esguichos eafradoa
• sponlas de tia:irradia em quebralacta
sara aroeiras, fios de borracha ticos
fôrmas de borracha, guarnições pare
iticomtóveis guarnições oara velculos
encheias Para escolares, taminna
aorracha Para degraus, natas dc bom
-acha. manoplas maçanetas. Protest)
-es para naralamaa, protetores de
para-ctioques. pada' do atelerettm.
dal de partido, parto pana boaioases,

e 1%

Artigos para escritario. almofadas para
carimbos, almofadar p ura tintas. obradores de caãas. quivos. borrachas,
serços para Matabo:rao. borrarhas eme°
-olas. brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas ai reiro, cataias paro
lasanha,. corsadores ir p apel carbonos.,
-aranhos. carimbadases cola paro papel,
eoladores. compassas cestos para eCT»
r es p ondência desenhadores. duplicad
rc-:, datadores. estofos para desanima,
e stritos tiara canetas. estojos com minas.
ara lápis. espees
,escivadros estritos p
otite% sara oapls furadores. atas
nava snáciainaa de ascreves. grafites
-sara çoius arábica. grarrosea&res. lá p is era geral. lapiseiras caiosumas para a p ontai :ápis. minas asam
grafites. minas para penas. máquinas de
?screver mánuinas de calcular ma quinal de =ar Máquinas cl, multiplicar,
mata-galra. pana-tinteiros nrata-cararas
coa, pqrta . láp!5, 101t2.,‘-Cartetaa- )10?2,E,.
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Rndustriai. Da data tia publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento co pedido DureWe asso prazo poderão apresentar suas oposicoes ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial' aquéles pua co juirj,
grejudicatios cota ã
d g egistro requerido

ramms, raspadeiras de borrões. stencils
ciercevelos para papeis. perfuradores
Cartas. prensas prendedores de papeis
para mimeógrafos natas e tinteiros
Classe 31
Adesivos para aeriação, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas
para vedação: barbantee, barracas de
campanha, betume para vedação, buchas para vedação, bujão (rôlha para
tarraxa): cabos. canaletes, cordas, cordéis cordoalhas, cordões. correias de
transmissão de tõdà espécie: enxárcias, esferas para vedação: fitilhos pare
camarrarlias, forros para vedação. tugelaça: gachetas: juntas Para vedação:
lonas, lonas para freios de veiculas:
manqueiras. massas para vedação. molas pare vedação: rõlhas; tampões para
vedaria (tias não medicinais), tendas
tiras para vedação, tubos para vedação
tubulações para vedação: válvulas para
vedação
Classe 28
• ••• • •
3aldes plástico s
-.lasse li
Refrescos e aguas naturais e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Amuro
gasosas naturais ou artificiais: caldo di
cana. aaldos de trutas; gunrana: retrea
coa reingera p tes: soda, aaropea para
retrest os
Classe 10
Alburnintmetros. aparelhOs para nastear o
pressão sangumea bombas para extrais
buretas copos para aardira
olhos. bictn le seringa. CUUldS catetere:
eusiadeiras para dentistas. cistoscóp
drenos para mE srtirptcos. duchas para
as. olhos, :amadas para' abalam a lin
sua. este-uscápos heMogloninômetros
hernomanômearoa nisterotomos amara
caomerros. innaladores. irr galam°. ir.
sitiadores cirúrgicos. irrigarlores nasais
daneetas laringoscóp:os. (minutamos
alhos artific.ais otoscopios. paios para
cartonas. saringas de inch apara :araruta
termômetros clinicas tubos di Cagou».
tornia urerroscóp:os. ureômetros. vá've
Mo abdominais o vaginais, ventosas.
v:viômetros. atearas para doentes
Classe 11
Perragens, ferramentas de tôda esia2cle
cutelaria em gerai e outris aragon de
metal a saber: Alicates, alavancas ar
ra b ,a3es de metal, abridores de latas
arame liso ou tarpado. assadeiras. nau
careiros: brocas, bigornas. baistelaa
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
bules: cadinhos. cadeados. castiçais, co
lheres para pedreiros correnteo, cabides
chaves: cremones. chaves de paratusos
conexões para encanamento, colunas.
coisas de metal para portões, canos ie
inearl. chaves de tenda chaves isglêsa
cabee des. canecas. aipos, cachepots
centros de mesa. 'coqueteleiraz caiam
para acondicionamento de al:meroos
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catetiel
ias, conchas coadores; distintivos, d3
bradiças: enxádas, enaadões. esferas
engates. esqu.chos. enfei tes para ',arreios
estribos. esferas para arreios, espumadairas. formões. aatces, ferro pare corta'
zapim ferrolhis, tacos, facões, teçho,
duras ferro comum a camião,. `érutearas
funis, fôrmas para doces. freios para

estradas de terras frigdeiras: ganchoa
grelhas gar bos. gar_chua para quadro=
;moas para az,-ruagen.s; insianiam
mas, lâminas, Irene:Tos. latas d2 Cito.
larras; machad.nhas. molas para porta
molas para vecazianas. martelos doa
retas. matrizes: navalhas: puas; pãs,
aos. parafusos, picões, porta-pêlo: po
seiras, porta-p2o. porta-.jóias. paliteiros
panelas, roidanas, ralos para p.as, rebi
tes. regadores: serviços de chã e cate
serras, serrote.% sachos. sacarrolha: te
-ouras. talheres adhadeiras. torqueze
tenazes, travadeiram, telas dt arame. toe
ueiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pertas de correr. taças.
travessas, turibulosi vaws, vaslJb.ames

e ve...ri.dra
Classe 12
Argolas, agulhas de metal para cio
ché e tricot, máquinas de costura s
para bordar, alfinetes de metal, botões
para rou,,a, canutilhos, colchetes, ele
dais, fechos, corrediços grilos
para - enfeites de vestidos e presilhas
Classe is
Vidro comum, .taricinarlo.
em todas as formas e preparos ver.17.c
.natal para rodes az fins, vidro trCia.,
mal, com celas Ce metal ou cornpcsi
„ões especiais: ampolas. aquãrics. as
anileiras ilmotanzes, bandelan. cuba
taa cadinhos. cântaros cálices, acate,
de mesa, capsulaa. copes. espelhoa c1.3
carradeiraa frascos %raias para do es
fôrmas para tbrnao. tioa de vidro. siar
latas. gan-atões graus globos. baste
iarros. lardineiras. Sicoreiros triamodzi
ren, imantegtaeirEr. prwa2 pires porta
lotas. palite:roa. potes, pendentes pa
lestais. saladeiras ce:viçaa uara
traaco3. Gateira.. a.ruos, tigelas, traves
sar. vasos vasiiha=es. vidro para vi
dr-ças, vidro para reLSgua3. varetas
viíros para conta-gotas. vidro para
automóveis e para bana -brama o
nicaras

Classe 59
distisagu:r: Artefatos de celmtso
, orcelaraa. faiança. louça vidrada para
co caseiro aparelhos de chã. da cts'..é
,
e Morar. serviços de refremis e Cr
iebidas a sabes: abalures da Maib:Co.
açucareiros. apaalm-rnasces, bacina
atr.na. bandeijas banheiras. biscoiteiras
lides. c/utiles. bules. cesfeteis-a4 , ceznecw
astiçain, chavenao centros doClet-W
ompateira. cesbasõ. descansos o e zx-ore
ana, escarradeizaa espremedores tilara
garra bas. ghzhos. lard:neira's çar
roo jarrões. tavUedea, lavàeórica
maçanttaa da porcelana. cian'ac,
pieiras, molheiras-. merinas. palit,e:ras
aedestais, pias. pirec.. polvilha-1'sec
iorta-facas pores. pus:adores. recentõ
Moa sale:ros: serviço de chá: anca
,ána café. travessas, terrinas, catiaódo
vasilhas, vasos sanitários o tdcarms
ÇO
Móveis ene gera.. cie metal, vioro. da
aço made"..re, estofados ou não. incha
alva móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e Para roupa:
!sada,. almofadas. acolchoados pari
móveis. bancos. ieslcaee. banqueta:.
aandeias domiciliares, berços biombos
cadeias, carrinhos para cahá e cala

-oraunaas para dormitórios, Wrii¡tieC2
Wiren.3 2n1 0?e.-. baia carros
tara caia de tanta: e sala do triSirab
Classe 33
onlunto3 para terraçoa ierdim e praia Representações c mercadorias cai gerai
nalientrw de artnarros o gabinetes paia
Classe 16
,opa e casinha. camas cabides. cadeira:Tacos
arstórias. cadeiras de ealanço. cama
ri, rádioa calchtes, rolchões e2 molas Pr‘,
Almanaqaes. agendas,
aspensaa. chvisôen. divorts diccoteca anca/liana. ai.aans lmpres..ua. boletins cep
ii made:ra. esrequlcarieiraa. coceis/ao e talegaa cc.:10es impressas. reviaas.
estaa2ea giza?da-rcuu...a come, iaos de ardil:cidades. arogramo radie,
nesinhaa mesiatew ?aro C.C: J, e
fônicos ráe rc-talavistana rla.s. peças teca
mesinhas enra te!evisâc,
Wais c c5:..2221t 1.7;2
programes
ne.ara Quadras. norta-retraros, no.!trorial.
,
noIrrtynaS-Caffla. orateleiaza. Gota - cho
Classe 45
"eus, soMe, sofás-camas. tzaver_.:niros o Alcachofras aletria, alho, espargo:2,
vitrine:
açúcar. alimentas para mamata amido:,
Classe 44
amendoas, arneisas, amendoim. araruM
Acendedores de cigana= e charutos arroz, atum, aveia, avelãs. aze.te azeto
aromanzadores para kumantes, bolsas tonas banha, bacalhau. batatas. ['masa
para turno, tabaco e rape, buquelhos biscoitos, bombons, bolachas. baunilh
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros, toleras café co, pó e em grão, camarão. canela,
para pi?.elres, lastare-:rs., s, fumo inaauta- em anu o em p6. cacau. carnes. chá,
turado ou não, isqueiros, palha r a ra ci- caranielis chocolat.s, confeitos, cravo
garros, piteiras, ponteiras de cachimbos cereais, cominho. creme de le.te. cremes
e porta-cigarros
ilimentIclos. croquetes, compotas, cana
gica coalhada, ca3tanha, cebola. condf.
Classe
Para distinguir fogos. brinqueaco. AS- mentos sara alimentos, colorante
satempos e artgos desportivos: Auto- chouriços. dendê. doces, doces de treta
tomóveis e veiculos de brinquedos -as aspirara essênc.as Mimentarea. et2d
armas de brinquedo, baralhos, bolas oadas, ervilhas ennovas. estrato da tia:
para todos os esportes, bonecas. arva- note, lar:ribas alimenticias. favas f,"'ea
res de natal. chocalhos, disco:, de arre.
:as, flocos, tarefo, fermentos. teitZsa
mêsso desporavo, figuras ce aves
apor. trica. auras sécas naturais e car,
aves e animais, logos de am.a, .ogoz rzilzadan, gitcose. goma de mascar. gora
de mesa uivas acra esporte, mimaria
:luras. grânulos, grão de bici gelatin
reg do Mensilioa doméaticca. máscaras
goiabada. geléias. berva doce ne-..Ct
redes
para esporte. narlar:eiras.
para mate, hortaliças lagostas, linguaa. lema
tacaca, tarai:areies e varas paro
:ouriensodo, le.te em pS. legumes Pin
paesea
conserva. Lentilhas. linguiça !ouro.
Classe 1 L')
CI
'as alimenricias. mariscos. menteina,
Armas e munições de auerra e caça:
alargar:na. carnelada macarraa, ma
Al bargas, arpõae, balas. 'calor:atas case de tom3Y?. mel e me l ar:o. mato. ma
nhões carab:nas. chumbo para caça,
cartuchos. eanamites es,:xele?.as esaiost- W.S para m.ngana. aarthcs, rtioluscs
VOE: espriagardas; fus.is: 'algos e.e aráb. nesto.rria. mortarlPla, cts moscada,
tes. 6!eos =estiveis, atras,
cios, metralraCcras pistolas p6:vora,
DâeS.
paics pre.ánlés piram:ta, pêra pzra
punhal e revct.lve7

Classe 29
Espar.adoaes, lambazes e vassouras
Classe 48

Perfumes

uudins. wc/cles, peixes. presuntos. 1:2A,
pett--;eis pastilhas, pizzas pucluncl
-luciles. rações balanceadas para wt.:5=
mais, requeijões, sai. sagú
mnduiches. sorvetes. SaCi de tomate e Co

Pero astinguir: Veiculas o suas partas èrutas, rorradas tap.aca. tâmaras, talhe,
ategrantes: Aros para bicicletas. autoEóvels. auto-caminhões. aviões, amor
.ecericres. alavancas do câmbio barcos
wegues. braças paro veiculas bicide
'as, carrinhos de rriPo e carretos. cora.
, honets% carros ambula-ates. caminhara
arras tratoma carros-benvo surras
aturam ca yras-irriciadares. carres.
riças. carroceriza chassis, chapas ele
.dares paro veiculas. cubos ,. ."112 velcula3
orredlçca njra velcu:os direç2e. desli
• ar2eiras esh.i'l>cs. escudas rolantes 012
'adarez1 para nasy,age rras e para corpo
nuates p ara carros. etocs de dlreção

-re:en. fronteiras pare valeu:os. guidão
,romotivas. lanchas matocidea. moias
ria2i2eiCietaa. motocargaa cHlairJ biraia°
Rslive n as navios ônibus. oura-chnows
para .WriSaa p ecia , s. Peztões
ntj E s para bicicletas ralos para Mcicte
rabncine radiadores para valcuicas
.142 .as Dera uletilos sei,lus. tilde:os 2,1
0n22 p paro velcuinz vacieier
Ire. vareta,contrôle 4o ráocr./.1o7 e
aceieraera
ea trair, uo varaeS

rim. tremoças. tortas. tortas paro aS,
manto de animais e aves. itarree0
caixinha e vir/nora

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperfai
troa. an:z. bitter "...randy, coahniiie, cetra
vejas ernet. genebra eia kume:.
res. nectar, punc_h pipermint, rtnisza.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vara
incutis, vinhas espumantes, vinhos
. gut:afins e erh:s_kw

Classe 47
Qluerosene
Termo n, 756.930. de 1-7-19(16
Refflio Boa Nova Cum-alhos Ltd.%
São Paulo
150A NOVA

Guarulhos— Eetj,
de S. Paule
Classe 33
Titulo de Estabeleciment@

7% Sexta-feira G
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação amaçará
• correr o prazo de eo dias Para o deferimento do pedido. Durante eus prazo poderio apresentar MU oposições ao DepartacamM
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com • COUCtila4) do registro requerida
Termo n. o 756.931, de 1-7-1966
Celia Maria Fonseca da Costa
São Paulo

Termo n.° 756.935, de 1-7-1966
tos, tintas em pó, liquidas. sólidas ou
Kitam Sociedade Andreense de Monta- Pastosas para madeira. terso, parede&
gens Industriais Ltda.
construções. decorações, couros, tecidos.
São Paulo
fibrae, celulose, barcos e veiculos. talco
Industrial thmer. vernizes, zarcão
PRORROGAÇÃO
"IMO"
- Termo n.° 756.938, de 1-7-1966
Ind. Brasileira
joalvi Indústria de Artefatos Plásticos
Limitada
Classe 6
São Paulo
Alavancas, amassadeiras de concreto e
barro, máquinas para abrir, chavetas,
"JOALVI"
bombas hidráulicas, blocos, cruzentas,
Ind. Brasileira
caldeiras, cilindros, máquinas compressoras máquinas adaptadas na construClasse 28
ção e conservação de estradas
Para distinguir: • Artefatos ue mataria',
'1.nio n. o 756.936, de 1-7-1966— plástico e de nylon: Recip:entes fabriMaamica Warren Ltda.
cados de material plástico, revestimenSão Paulo
mais e vegetaS: Argolas, açucareiros.
- Classe 46
armações para ()celas, bules, bandejas.
Agua sanitária
.asuRIO5 "-.‘•
'ases para telefones, baldes. bacias bol_
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Térmo n." 756.932, de 1-7-1966
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
Rubens Acre
pdra acondiczonamento de aliInd. Ci3larsasesi1.11eira
São Paulo
nentos caixa de n.ater:al plástico para
Arruelas
"CURialIG
>aterias, coadores; copos, canecas, coaTermo n.° 756.937, de 1-7-1966
Ind. Brasileira 1
Marival — Importadora de Produtos :haat. capas para 'álbuns e para livros
:alises, cestos, castiçais para velas.
Classe 48
Químicos Ltda.
caixas para guarda de ibjetos. carris
Para distinguir: Perfumes essências az
São Paulo
:hos coadores para chã. descanso Nua
tratos, água de colônia. água de touca
matos. tants. Ibranis vara doces, fitas
dor, água de beleza, ígua de quins
p ara sorvetes, co1herinnas. pasinhas
ligue le rosas, água de alezema. agua
naRrVAL"
dartinhos de plástico para sorvetes forpara barbe, loções e tónicos para m
Ind.Braaileira
minhas dt plástico pare sorvetes, discos
Cabelos e para a Dele. brilhantina, bais.
aosse 1
lagens de mater:al plástico para 110TVedolina, "batotis" cosméticos fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os Para distinguir: Absorventes, acetona tes. estojos para objeto., espumas de
cabelo creme ',evanescente, mames aos ácidos, acetatos, agentes guia:Lisos pata aviou esteiras, enfeites para automótratamento e coloraçao de fibras, te. veis. massas and-saldos. escoadores de
slurosos e ~dai peia limpeza da
;idos, couros e celulose; água-raz, al- pratos, copos e copinhos de plásticoos
pele a 'lnaquilage". lepilatórios. desm bumina, anilinata alucnen. alvaiade, al- p ara bolsas, sacas. guarnições guarni.
dorantee. vinagre aromático, pó de erros vejantes industriais, alumínio em pó. !ições para porta-blocos, guarnições
• talco perfumado ou não. apis para at.,:nlaco. anti-incrustantes. anti-oxidantquidificadores e para batedeiras
0 rosto e para os lábios, sabá° e creme ter, and-corrosivos, anti-detonantem azo- , frutas e legumes. gcarnições de mapestana • sobranceiras, prepados para tatos. água acidulada para acumulado- terial plástico para utensílios e eibjetos.
embelezar cílios e olhos, carmim para res, água oxigenada para fins industri- guarnições para bolsas, garfos, galerias
para barbear, sabão liquido perfuma& ais amônia; banhos para galvanização.
cortinas, ferro laminados, plásCa alio, sabonetes, lentitricioe em pti benzinas, benzol, betumes, bicarbonato para
ticos.
lanche:raa mantegueiras. malas
u liquido, sais perfumados para de sódio, de potássio; cal virgem, car- 3rin6is. prendedores de roupas. puxado:=10:• pentes, vaporizadores de pertu. vões. carbonatos, catalizadores. celulo- -es de móveis, pires, pratos. palitei• dila, saquinhos perfumado, prepara- se.. chapas fotográficas, composições, ex- ros. pás de cosinha, pedras pomes artidos em p6, pasta, liquidok e tilda tintores de incêndio, cloro: corrosivos. gos protetores para documentos pueme; amavas para dentes, cals.í- leo, unhes cromatos, corantes, creosotos: descorais- xadores de água para uso doméstico
pena o tratamento das unha, *teol. tes. desincrustantes, dissolventes; muiporta-nioue:s, porra-notes
ventes e vernizes, removedores da euti• stses fotográficas, enxofre, ater, esmal- porta-copos.
porta-documentos placas, rebites rodi
tes,
eestearatos:
fenol,
filmes
sensibiliath, glicerina &untada para os cabeia
nhãs. recipientes, suportes. suportes para
11 pre parados para descole* achas zados para fotografias, fixadores, fluisaleiro tubos. tigelas.
giba e pintas ou sinais atificials, óleos do:. para freios, formol fosfatos indus- guardanapos,
triais, fósforos industriais, fluoretos, tubos para ampolas. tubos p ara serineara a peie
fundentes para soide: galvanizadorea gar, travessas, tipos de material piás"Wmo n.0 756.933, de 1-7-1966
gelatinas pare fotografias e pinturas. tic*b. sacolas, sacos. saquinhos, vasilha• Amarai, Gabei 8 Cia. Ltda,
glicerina; hidrato& hidrosulfitos; Impes- mes para acondiciinamento, vasos,
São Paulo
meabilizantes, loduretos, lacas; massas :aras. cola% a trio e colas são incluidas
Para pintura, magnésio, mercarioL nitra- em outras classes, para borracha para
"CASA VERDE"
tos, neutralizadores, nitrocelulose: pro- costumes, para marceneiros, para sapa
Ind. Brasileira
oxidos, oxidante, óleo para pintura, óleo teiros, para vidros pasta adesiva Para
Classe 11
tuater:al plástico e mgeral
de linhaça, produtos qui:micos para impressão, potassa industrial. papéis heFerragens e ferramentas
Tèrmo
n.° 756.939, de 1-7-1966
llográficos e prellocopista, pellculas senP
Elisa
'imilaria e Pintura Ltda.
Termo a.9 756 .934, de 1-7-1966
síveis, papéis para fotografias e análi•
São Paulo
alo garis N. Senhora do Soaras Lede, ses de laboratório, pigmentos. potassa.
São Paulo
045i metálicas para a composição de tintas, preparações para fotografias, produOS-SÁ SENHORA'
"EDU"
tos para niquelar. pratear e cromar,
SOÇORRQ
produtos para diluir tintas, prussiatos.
Ind. Brasileira
reativos, removedores. sabão neutro,
sala salicilatos. secantes, sene!bilizantes,
Classe 3
Classe. 35
sililetos, soda cáustica. soluções quita!I cai de uso industrial, solventes. sulfa
Produtos faratadtdieos
Serviços de funilaria e pintura

orasi.lein

Termo n. o 756.940, de 1-7-1966
Indústria e Comércio d eTacos
Neyblo Ltda.
Sãn

"NEYBLO"
Ind. Brasileira
Classe 16
Tacos
Termo n.° 756.941, de 1,-1-1966
Padaria e Confeitaria Aralcaria Ltda.
São Paulo

"Arx,c AR I A"

Ind. Brasileira
Classe 41
Pão
Têrmo a.° 756.942, de 1-7-1966
Distribuidora de Bebidas Ca-Mil Ltda
São Paulo
tiA —

MIL

Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apetitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhunt,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e Whisky
Termo n.° 756.943, de 1-7-1966
Bar e Restaurante Ouro e Prata r
São Paulo

*OURO E PRATA

Ind. k.rasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas batelas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
rnacarronadas, pizas, saladas diversas,
feijoadas, arroz, feijão, arroz d abraço,
bifes a milaneza e a cavalo, a portuguesa, ravioli e churrascos
Termos as. 756.944 e 756.946 da
1-7-1966
Industrias Dose-O'Matic Ltda
São Paulo

'DOSE —01MATIC4
Ind. Brasileira'
Classe 11
Dosador de líquidos
Classe 6
Máquinas para lavar rouPas e pratos.
moinhos para cereais, máquinas salgadeiras para manteigas, caldeires e
cilindros
Têrmo n.° 756.915, de 1-7-1966
Parti] Propaganda Ltda
São Paula
°TUTU,"

Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, vata/ocos. ezYk4.5'.'s iirpTcss,is, revistas, (ir-
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Publicação gata da nata& ottna o ara. aaa do cp. ara ea S ara daiedaaig

Eaci Gcsaa dn9,7-1alisan3@ cmcai'a
a ecoam' ai prazo do GO dias para o deferimento do Miolo. Durantra C=ra panaslaatiasstrlaR.
padenso cs5-amente? asas a ilics no Wparaaancata
Nacional sia aarcapriadataa anduatrisaa aosaaea que GO ~arem a2aiudiet4ea ema ta caneca-32g da ae3Laaw =recaído
gaio de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
eircenses
Urino n.° 756.947, de 1-7-1966
Auto Pôsto Bonanza Ltda.
São Paulo

930NANZA"
Ind. Brasileira
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubririaantes, substâncias e produtos destinados a
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocaaboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, granas lubrificantes, óleos combustíveis,
dleos lubrificantes, óleos destinados á
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Tarmo n.° 756.948, de 1-7-1966
Panificadora Luar de Vila Sônia Ltda.
São Paulo

corrente, fusivel aparelhos fatográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos & aproaimação, abat-joura e luesrea, máquinas
para lavar roupas para no
doméstico
Têrmo n.° 756.951, de 1-7-1966
Herminia Cunha Kolokathis
São Paulo

nERZI-TEX"
Ind. BrasileirG

Classe 56
Para castinguir: Artiaoa de vestuário
e roupa feitas, em geai: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
bota% botinas, blusties, becnas, baba*
louros. bonés, capacetes, earfolaa, carapuças, casacão, coleto, capas, abales.
eacaecola. calça-dos, ehapaus, casaca
cinems, combinações, corpinho% calças
de aa ssoraa e de criança. calçava, cal
co. camisas, camisolas, cuidas-ta%
cuecas, ceroulas, colara:3m% Me/MS
fala% casacos, alando% cluzainós.
faatasian, fardas para militaras, aria
OU DE
egiais, fraldas. galochas. gravata% gor513.3, Jogos de lingerle. laquês.
VILA SOMA
luvas. ligas, Laço. C,'4'2tEta, maio
Lna., Brasileira
maiô% mantas, mandria°, szanti/b-D0, 93'
Classe 41
eettia, palas. penhor, puhaver, palerma%
Páo
aeugaa, ponches, polainae, pijamas. punhas. perneiras, quimoroa. regalcs,
Têrmo n.° 756 . 949, de 1-7-1566
latiústria e Comércio de Féculas Murta r052 de chambre, acuptio, aztwetediao,
suspensório, saldas de banho. =dálias,
alga do Sul Ltda.
sueterea, shorts, magas. sacias ou alada%
São Paulo
toucara turbantes, ternO2 ungortisga
a e vestido
ll
Tarmo n. o 756.952, de 1-7-1966
ar aM
ccoitos Princeza Ltda.
São Paulo
Classe 41
Nculas, batatas, farinha sde milho, fubá
arinhas de mandioca, canjica e milho
"PRI2,7CEZA"
-Indo Braeileira
Termo n.° 756.95ça de 1-7-1966
Comercia le Importadora Martinho
Classe
Claro. Ltda .
Biscoitos
São Paulo
Tênno a.° 756.953, de 1-7-1966
Cerealista Sol Naacataa Ladra.
"MARV2NHO
São Paulo

ír

?ira

CLARO"

Indo Drasileira
Classe 8

Ira distinguir os seguintes artigo elacosi Rádios, aparelhos de televisão,
ack-aps, geladeiras, sorveteiras,. apareos 'de refrigeração, enceradeiras, as' raaores de pr fogões, fornos e fogaIron elétricos, chuveiros, aquecedores,
lanças, ferros elétricos de engomar e
assar, batedeiras, coqueteleiras, exprei adores li q uidificadares elétrico, máumas para p icar •e moer legumes e
ame. resintéacias elétricas, fervedoree,
saltas ventiladores. paenlas e bules
étricos, refletores, relógios de ar re•
iacrado formas elétricas. máquinas
tografiera e cinematográficas, cama nhae eletacas, garrafas térmicas, realmas automáticos, lâmpadas, apare.
/os de luz fluorescente, aparelhos de
amam:ação interia, esterilizadores, com.
enara l a s e s . bobinas chaves ekaricas,
amuava-arra interruptores, tornadas de

, °SOL UASCSNCU"
Shd. Brasileirk

(2DW3 41
Alacicautraa, data% CADieb cv4cmitte-g.

%akar, olinseatoo para animai% amido
e/mandona, amaizaa, amendoim, kantraata.
arma anua. &Wel% ot/e12% waillaa asaitonna /amola& bacalhau, bata ts
a, kalma
biscoitos, brim as, Êed,..,..*râ romena.
...afia em pó e an grua, camarão, canada
aae pau o em pá. COCOU. carnes. chá.
-aramelia, chocolates, confeitos, anavo
: areais, cominho, creme de iene- cremes
aimenticios, croquetes. aos:apolea, eaaaa coalharia clrranha cebola, condi
nentos para alimentos. obrantes
• hounços, dendê. doces, doces de faia
-as espinafre essências alimentares, em.
oadass ervilhas, encovas, retrato de toa
nate, farinhas ali/nanadas, favas fé

aedo, ilesos, furado, kr/sa ga/to, 2fla
e•gaa, irias, Fili'EN3 CSCCD kffitil!G O CO2^

ulizadon, glicose, gama de macas%ala:adelga...1, grânulos, gr ldo de Mak GeLa-sci2a.
goiabada. gelalas, hem dam k crua
mate, toreallçan Lagostas, Momo, falte
coarfenrsado, 2C.',:eS em pó, legumes em
corseasasfra, lentilhas, linaulaa, ITSR2, OC,3.
De alimentada% mariscos, a/raiadas/
manariam, marmelada. am.a:e-afia trcl>,
sa de Coramte, mel o melado, mate, secaC3 para mingaus, molho% miluscoa,
ticaaardz, mortadela, nós mascada, aaia
era, óleo eamessivei% CSCCa, ovca
alies, gálon, pralinas pimema, pós azaa
ptselas, ptcde, peines, Nomeia% patas, pai:IS-paia p adilhaa, pizzas podiasi
q ueijos, rações balanceadas pana mimais. reçueaõea r, ral, cagá cardialao
sanduichea, sorvetes, auci de tomate e â
tratas, caseadas tapioca, tamasaa. eulaza
rim, tremoços, tortas, tortas pc.'‘ra alimento e2 Animais e Oves, i.:02?rD
mocinho e ¡sagre
Termo n.° 756.954, de 1-7-1966
%Afica Cultura/na Lida
São Paulo

`WITUR.A.n"
Ind. Brasileira
Classe 31

Tarmo n.° 756.955, de la7-1R4
Torwal Indústria Eletrônica Ltda.
São Paulo
aakt Valaaa °

Nna. 13raolloro-!

se

Classe 8
Para distinguir Cs eeguintes artigos c.":,;`,
tricas: Rádios, aparelhos de televIsÉO,
plds-ups, geladeiras, aorveteiras, apa galhos de refrigeraçâo, enceradeiras, aspiradores de pá fogões, fornos e U)5.-.5,
adros elétricos, chuveiro% aquecedocae
balanças, farros elétricos de engoma e
passar, batedeiras, coquetelehas, aspes.
medores„ liquidificados-es elétricos, máquinas para picar e moer legumes o
carne, resistências elêtricas, fez-vedaria%
estufas, ventiladores, paenlas a bulo
elétricos, refletores, relógios de e2 sasfrigeradort, formas elétricas, máquiraz
fotográficas e cinematográfico, cansa
Painb as elétricas, garrafas térmicas,
gacfcrres automáticos, lâmpadas, craaap
lhos de lua fluorescente, aparelhos 4".)
comunicação interna, esterilizado:cera os&
densadorcea bobinas, chaves datricaa,
comutadora, interruptora, tomadas ‘S
corrente, funivea aparelhos fotográficas
e cinaniaaegágiccita, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos daatrad
onuçãO, daat-joura e lustres„ máquinas
para lavar roupas para uso

doméstico

Aros para guardanapos de papel
a g lutinados. álbuns (em branco), álbuns
Tarmo n. o 756.956, de 1-7-19W
E. E. Santo Valente
para retratos e outógrafos, halôes (enSão Paulr
ceto para brinquedos) blocos para
corres p ondência, blocos para calcido
blocos para anotações, boblnos, baccina.
PADARIA CONIPEITA.'
rao não Impressas, cadernos de escreRIA E
"BEI
ver, capas para documentos, carseiraa,
calco de papelão, cadernetas, cadaPIAR" .
aos, CURIIes de cartaío, azaras para papelaria, cartões de visitas. cartões cosuerciols, cartões tudIces, c/:infeta cara
Classe 33
•
Mais, cadernos ala papel melimetredo
Titulo de Estabelecimento
e em branco para desenho, caderno
Tirano ra a 756.957, de—~
aclares, cartões esn branco, carauchoa
Malito -- Madeireira Litoral Lido.
de cartolina, sopro planogrneas,
São Paulo
&moa de lembra/aças carretais de par.
pelao, envelopes, en sabillscroema charatas de papal, encadenaaçaci 6, RG922
e,LM
CU papelão, ealquaBoa, Wh/as andam
fi .¢2 Bras Girts
lhas de celulace, guaissiseeepaa, livros
e
impresso, Nau naerala. RIWZO
eastandiabcie, mate -hm-1'3o, (=.21e3t4SS
Clama
de passal aaaaapaseate, proles, eaapalikora/3.903
de Mo do revereale
fP02 6 estanho e de arzcmfid:a
pag-29 sem Impressão, pegio Cni bas,e0
Urna 2.9 756.958, de 1-7466
gicra fanes paredes, papel akRaçcs.
Sociedade Anônima Madtinelli
(Ui
ou 02M pauta, papel crepan, papal
Co, nroaccialsionto e IIiovese.
cede, asaM impermeável, papel escorado,
Seo Paulo
papel Mgiaalco, papel tmge-,-2Cve2
para oapier, papel pra desenhes, ppel para embrulho impere defumado,
papal paro encaderaar, papel para esBOMMLIS ANON22
crever, papel pare imprimir, papel p.n,
PU.
?afina a.ra embrulhos, papel w&ofew.,
erâleTO 9nNligjk,
papel celulose, popel de linho papal
©I^PrO IITVES4
absorvente, papel pana embnataa
beco, papelão, recipientes de papal Re,
setas de papel, rótulos de papel mios
de papel transparente, sacos de PP511
serper. tinas. tubos, postais do cartão
:Come Cw2,ereic,9
e tubetes de papel

.
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Publicação relta de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industriai Da data da publicação começará
a corres o piazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante
esse prazo po:-'arta apresentar suas opoaleijas ar Eiros.rtamanto
Nacional 0.,D Pro pr iedata tnriustrial aquêlea que se julgaram p rejudicados com o
tworrwt/t) tia eard ,; tet t:.quorido

nom° n. o 756.959, de 1-7-1966
,ma — Produtos Quunicos Ltda.
_ São Paulo

Classe
Artigos da classe.
Termo n.° 756.960, de 1-7-1966
Wergana — Comissária, Importadora e
— aportadora Ltda.
São 1-aula

ras. espinafre essêne.as alimentares, em- res. agua oxigenada Pa
ra fins industrl
padas, ervilhas. enzovas, extrato de toe ais amónia: banhos para gadvanizaçJo
mate. sambas alimenticias, lavas tê nenzinas, benzol tètumes, bicarbonatc
cuias, flocos, tarem: termentos,
sod:o, de porassio; cal virgem. cor
raios trios. ',ouras sêcas naturais e cria voes, carbonatos, catalizadores ceado
rabudas, glicose, goma de mascar, gor ir chapas torogratmas: compasições
luras, grânulos, grão de bici gelatina r.atOres de incêndio. cloro. corrostvoa
g oiabada. geléias, hervo doce herva :rOmatos, corantes. creosutos: descoran
mate, hortaliças lagostas, linguas, leite tas desincrustantes. dissolvente
anui
.condensado. le.te em pó. legumes en: ,eles fotográficas enxofre etet. esmal
co)iserva. lentilhas, linguiça louro, mas -es, eestearatos. fanal, filmes sensibili
sas Mancam:as. mariscos, manteiga zados para fotografias. futadoree flui
margarina, marmelada macarrOi, 'nas' los toara freios formol fosfatos indus
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- trais fósforos industriais. fluoretus
sas para ttungaus. molhos. moluscos 'undentes uara solda; galvanandores
mostarda. mortadela. nós moscada; no gelatinas para fc-.....3gratins e pinturas
zes. óleos comest.vcis, ostras. ovas glicerina: hidratas hidrosuititos: rftwer

1.N5 7

3122C

-

cristal paia rodo:, os tina, vidra (adua
trai, cota tetis de matai ou compara-a
,eles etmeciaa ampolas. OOL 3 31G

:acieiras alinotarizes bandeias nue:,
tas cadmbos, clàntaros ct.`iices.
le ess.: capamats, copos, espalho% afia
,arradc 'os, troa tetriaas para se., -e
"frmas para tornos, tios de vidro, çar

ratas, garrate?s graus giatata. haste
arros, larriltr rar. hcoreiroi• mansadet
aaaterallEirelS, pratos pra3 porta.
lénas, paliteiros potes. pendentea pa
.estais. aaladeiraa serviços, para i4
. :.escos, saleiros, tubos, eigelas zrcruce

hantes vicirc, sara
anlre para miliagitlei, Vare2a"
•td,.q.3 para aoata-aotaa
tzw
Ettlit3:2I0Vel:3 a para azaa•:,,riaa,

sa3, Va=

meabilizantes toduretos lacas: massa
lera pintura. magrasio •ncrcurio. nitra
res. neutral zadores. nitrocelulose: pra
_
;xidos =danar éden para p intura 61a,
Têrrrio n. 0 756.971, cic 1-7-1966
te 'inhaca, p rodutos qunnicos p ara co
C-Pralio José Mangini da Almeida
messão. potassa industriai papeis he
São Paulo
!ourai:aos e p rehocopista aelicuias seri
FERGAEC
iveis. papeis para torogral as e anaii
SELO
J
es de aboratório p igrimmus potassa
'is metálicos para a composicão de tia
cAN.t.krur.o
as p reparat,e:Jes para fotografias, pruriu
5:nd0 Lraále:1.1.e
Classe 38
os para n:que l ai Pratebt cromai
Impresos de uso do requerente
a-0d litOS pra -u11/ tintas prussia tos
Classe 49
Termo n.° 756.961, de 1-7-1966
.eativos removedores sabão neursa, Állmns unprc -.03 para recortai e arma
Exibidora de Filmes Iflama Ltda.
;ais, salicilatos secantes. seria btlizanna, bolas, dados, enigmas, jogos peças d
São maulo
afflatos, soda cáustica soluçõe:i
jogos, redes, roletas, vias férreas si,
7as de uso industriai çalventes. salta
APARAJU
brinquedo, billiztes de loteria, futebol(
MAMA
(os, tintas em p ó liqUldn. sólidas ai
Ind. Brasileira
mesa e jogo de botões
aastosas p ara madeira ferro. pareaea _ .
Termo n. 9 756.972, de 1-7-1966
:onstruções.
decoraçõas,
couros.
teciao.s
Classe 41
Geraldo José Mangini de Almatda
Classe 3
Substâncias alimenticias panificadas. no- :Ivan celulose, barcas, e veiculos tzlcc.
•
São Paula
industrial rh ner vernizes. earcao
tadamente: pães, biscoitos, &inchas, boFilmes revelados
los, broas, doces e confeitoa.
Termo n.° 756.968, de 1-7-1966
Termo m° 756.962, de 1-7-1966
Murilo Góes
Termo n. 0 756.966, de 1-7-1966
SETA0
ãtar — Serviços Técnicas e Arquitetura
São Paulo
Gramar
Indústria
e
Comércio
de
Ltda. S/C.
CANARIM
Granito e Mármore Ltda.
EL
São Paulo
São Paulo
Classe 32
i nSTAR —SERVIÇOS
Para w:tiiiTiir
zte E
GRAMAR

Indo Brasileira

Pães. paios pralinés pimenta, pós para
p udins, incides, peixes, presuntos. •pa
rés. peta-pois pasulnas. pizzas pudins:
'iueijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga sardinhas
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
ange3 saieum3 . eao . dai supea.mu sein41
rim, tremoços, tortas. tOrtas para alimento de animais e aves, torrões
mocinho e vinaere
Termo n.° 756.965, de 1-7-1966
Panificadora e Conteitaria Aparaju
Limitada
São .caulo

Ind. Brasileira

VI

TÊCNICOS E AR .....
WITETVRA LTDAo
S/C.

Nome Comercial
Termo n. o 756.963. de 1-7-1966
Super Mercado Tabor Ltda.
São R, 'io

rA

E3 O R

Indin.itra

r si;eira

Classe 41

Alcachofras aletria, alho,
açúcar. allmentos para animais, amido,
emendou, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramells. chocolatea, confeitos, cravo
cereais, cominho, caeme de feate, acenes
alimenticios, croquetes, compotas, canfficia, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
chiurlços, dendê, doma, dome de EM'

Ind. Brasileira

Indtá

AND

raa lie ira

anuários, álbuns Impressos, boletins, ci
tálogos, ecliçõrs impressas, revistas, 6.
Classe 42
g ilos de publicidades, programas radic
Classe 16
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- tônicos, rádio-tal:visionadas, peças teu
Artefatos de mármore e granito para vos, anu. binem brandv ,,,abaque cer
trais e cinematográficas, programas

decoração e revestimentos de ambiente, vejas, ternet, genebra, gin, kumel, tico
circenses_
pedras a mármore e granito para pias, res, nectar, punch. pipermint, muna
Térmo
n.o
756.974
de 1-7-1c,66
balsões, prateleiras e mesas,' túmulos, sucos de trutas Real álcool, vinhos. ver.
INCOMAB — Indústria e Coinercáo
mesas de mármore para repouso de camouth, vinhos espumantes. vinhos
e Habitação £t la
dáveres , em necrotérios
. quinados C . whisky
Rio Grande de Sul
Termo n. o 756.967, de 1-7-1966
Termo n. 9 756.969, de 1-7-1966
São Paulo
Cecorba Comércio e Importação de
-"edreira Jandira Ltda.
knilinas e Produtos Quimicos
São Paulo
Limitada
São Paulo
JANDIRA

2BOOZB

Ind. Brasileira

Classe 4
Pedras britadas para pavimentação de
Er fieira
tnJ
obras
Classe 1
Termo n.° 756.970, de 1-7-1966
Ci e," de Vidros São Manoel Ldta.
Pare distinguir: Absorventes, acetona,
São Paulo
ácidos, acetatos, agentes quimicos para
o tratamento e coloração de fibras, te.
cidsa couros e celulose: água-raz, alaão MANOEL
Classe 16
bumina, anilina g caluniem alvaiade. a1
Indo
Brasileira
Mantes industriais. aluminio eis
Comércio, produção, industrializaçã
amoniaco. anti-tncrustantes, anti-oxidanClaar:e 14
importação e exportação d emadeire
teia anti-corrosivos, anti-detonanteo. azo Vidro comum laminsaão trabalhada construções, casas pré-fabricadas
Calca, á gua acidulada para acumulado
tótlas sa formas o preparara, vidre
Construções em geral

étria

Sexta-feira 6

DOARIO OFICIAL (Seção

Janeiro de 1967 75
17

MA

LÁ\

S

E

S TADAS

----

•

Publiceçáo feita -de acordo com o art. 130 do Código Ga F1'opriedacle Rndustriai Da data da publIce rAo começará
—nu o prazo do 60 cilas pare o deferimento do pedido Durante esse prazo pederao apresentar cuu oposi: 29 ao Da.!]artmriento
, tilacionad
1?ropriede,c90 lissdustric..\1 aquele que as julgarem prejudicados com o wncessào a registro wequer;es

Stroso n.° 756.973, de 1-7-1966
Elidio Conzatti

Arermo n.° 756.979, de 1-7-1966
Mercearia e Açougue Berenice Ltda.
Rio Grande do Sul

NOREITINHA DO
SUL
Znact

contratação de artistas nacionais e
estrangeiros
Termo n.° 756.983, de 1-7-1966
Representações Radamel Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.o 756.987, de 1-7-1966
Transpor .e e Comércio Ridal Ltda,
li ;o
da

Brasileira

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 756.975, de 1-7-1966
locas Alimentícios Mimo do Sul Ltda.

E

•-‘

-Casse 41
Carne verde, e gêneros
enlatados
_
_
Termo n.° 756.980. de 1-7-1956
Bijouterias Cora Ltda.

ramo Do SUL

RAMADEL

(...lasse
Substâncias de origem vegetal, animal
ou
Classe 50
.mineral
_
Prestação de serviços cm, representações
Termo n. 9 756.988, de 1-7-1966
Indústria e Comércio de Madeiras
Termo n.o 756.984, de 1-7-1966
Phoenix Ltda.
Francisco 133:lone da Costa
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

PHOENIX

Classe 41

Flocos alimentícios (arroz milho e
trigo)
Termo n.° 756.976, de 1-7-1966
Panificadora São José Ltda
Rio Grande do Sul

'são

ENNCAZA,
Classe 12
Bijouterias
Termo n.o 756.981, de 1-7-1966
Fábrica de Conservas Bom Gõsto Ltda.
Rio Grande d

JOSÊ

Classe 41
PanifLaãoç
• Termo n.° 756.977, de 1-7-1966
Bar Club Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Bar e clube noturno
Termo n.o 756.978, de 1-7-1966
Indústria Ferrando de CokhÕes e
Estofados Ltda.
São Paulo

FERAL e
'
Classe 40
Colchões e est&ados

Classe 41
Fábrica de conservas
Termo n.° 756.982, de 1-7-1966
Artistica — Organização de Empreendimentos Sociais Ltda.
Rio Grande do Sul

AR-risTicA

Classe 42
Aguardente
Termo n.° 756.985, de 1-7-1966
Sotepla — Sociedade Técnica de
Planejamentos Ltda.
Rio de Tan-i-o

Classe 16
Indústria e con'reio de madeiras, fabricação de esquadrias, caixas, tacos e
parque
_
_—
Termo n.° 756.989 de 1-7-1966
Bar e Café Santo André Ltda.
Rio Grande do Si.i)

ESANTO ANDE.2

Classe 41
Artigos alimenticios próprios dos 4mreé3
e cafés
Termo n.° 756.990, de 1-7-1966
Moinhos Guarany S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 8
Ar condicionado, calefação, refrigeração,
transportes industrieis, secagem e
ventilação
Termo n.° 756.986, de 1-7-1966
Padaria e Confeitaria Canoense
Rio Grande do Sul

Classe 41
Farinha e rações
Termo n.o 756.991, de 1-7-1966
Moinhos Guarany S.A.
Rio Grande do Sul

CA OENSI
Classe 41
Classe 32
Pãe
artigos
de
confeitaria e
Obtenção e colocação de publicidade.
mercearia
empreendimentos teatrais e esportivos.

empo

aura liff

Pedal= e sesõegi
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Termo n.° 756.992, de 1-7-1966
Moinhos Guarany S.A.
Rio Grande do Sul

GUARANY
Classe 41
Farinha e rações
—Timo n.° 756.993, de 1-7-1966
Moinhos Guarany S.A.
Rio Grande do Sul

hom
gado
Classe 41
Farmha e rações
n.o 756.994, de 1-7-1966

Moinhos Guarany S.A,
Rio Grande do Sul

bom
ave
Classe 41

Farinha e rações
n.° 756.995, de 1-7-1966
N. Quadros & Cia. Ltda:

Termo n. o 756.998, de 1-7-1966
O Grêmio Beneficente de Oficiais do

Têm() n.° 757.002, de 1-7-1266
Tear — Teruszkin Engenharia,
Arquitetura Ltda.
,
Rio Grande do Sul

nhonetés, carros ambulantes, eamiliadei

carros, tratores, carros-berços. carros
tanques, carros-irrigadoes, carros, caí
oças. carrocerias, chassis, chapas cit
Rio Grande do Sul
culares para veículos, cubos de veiculai
corrediços para veiculas, direção. riesd
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele
vedores para passageiros e para carga
engates -para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veiculos. guidão
locomotivas, lanchas. motociclos. matai
motocicletas, motocargas. moto furgõea
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõei
rodas para bicicletas„ raios para bicicle.
tas, reboque, radiadores para veiculas
rodas para veiculas. selins. trtciclas.
rantes para veiculas, vagões, veloc1P4s
Classe 50 cies, varetas de contraia do afogador
Engenharia e arquitetura
acelerador, tróleis, trc:eibus, varaes dl
Classe 33
Classe 49
de
1-7-1966
Termo
n.°
757.003,
Sociedade de beneficência e assistência
Laboratórios Krinos S.A., Indústria Para distinguir: álbuns para recortar
social
^4'tçanica e Farmacêutica
armar, brinquedos em forma de. anima
•
Têrmo a.° 756.999, de 1-7-1966
Guanabara
e de pessoas, bolas. balões de brinw
quedo, baralhos de cartas, bilhares, bod
O Grêmio Beneficente de Oficiais do
Exército
meias. bonecos, brinquedos mecânicos,
KRINO-C
Rio Grande do Su/
brinquedos em forma de instrumentos
-LABORATÓRIOS KRINOS 5. A.
musicais, brinquedos em forma de ara
IndústrIse OufinIca*ParexaceutIo*
RIO DE JANEIRO
mar, brinquedos em forma de ferra.,
mantas, bolinhas de vidro paca brinque,.
Classe 3
do, brinquedos de borracha com e sela
Preparado para ser usado na medicina assovio, cadeiras de brinquedo& cale na farmácia
çados para bonecos. carrinhos, cuida=
de brinquedo, chocalho e brinquedos de
9
de
1-7-1966
757.004,
Têrmo n.
corda
Moagem Las Heras Ltda.
757.009,
de 1-7-1966
Têrmo
n.o
Guanabara
Alfred Dennin
Rio Grande do Sul

Exército

.1k

likk

TEAR

GI30Ex

Rio Grande do Sul

NAPYRUS

1111111111111111181

Classe 32
Livros
rino n.° 756.996, de 1-7-1966
Importçãe e Exportção Ltd.
legtiosul
Representaçies, Comercio,
Importação e Exportação Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 33
Sociedade de beneficência e assistência
social
Termo n.9 757.700, de 1-7-1966
O Grêmio Beneficente de Oficiais do
Exército
Rio Grande do Sul

GRalIO BENEFICENTE
RE OFICIAIS DO EXÉRCITO

MAGNOSUL
Classe 50
Representações
04nsi n.9 75 6.997, de 1-7-19BE
Praná Transportes Ltda,
Rio Grande do Sul

.1[

LR AN

k lIl

Canse 50

Unem,

de

amei

Classe 33
Sociedade de beneficência e assistência
social
Termo a.° 757.701, de 1-7-1966
"Serviplast" Serviços de Plastificação
Limitada
' Rio Grande dó Sul

PRORROGAÇÃO
s
Brasiiei;i
Classe 41
Corantes e condimentos 'vegetais para
alimentos
Térmoa os. 757.005 a 757.008, de"--1-7-1966

Mesbla S.A.
Guanabara

PRoRwootçÃo

it A J 1 8. T z
N MDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Resina acrílica
Têrmo n.9 757.010, de 1-7-1966
Bracco — Novotherápica, Laboratórios
Sociedade Anônima
São Paulo

PRORROGACÁa.

I ndu tr Ia araist241.r4
São Paulo
• BRASILEIRA

Classe 3

Um produto farmacêutico

Indicado Mi
anginas e estomatites
Classe 6
Motores, dínamos, geradores, transforTermo n.9 757.012, de 1-7-1966—
madores, condensadores, velas e
(Prorrogação)
distribuidores
Benger Laboratories Limlied
Classe 8
-Inglaterra
Tomadas elétrica se fusíveis
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas_partes
1MFEROW
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 2
Classe 28
tecedores. alavancas de câmbio, barcos.
Comércio e Indústria de plásticos em breques. braços para veiculo& bicicle- Substâncias e preparaçõe5 gamam
geral
tas. carrinhos de /Dão e carretas, :and- usadas na agricultura, 5 saber: adubos.

SÉRVIPLAST
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adubos artificiais para o solo. idcalia cairão de madeira, e partes das mesmas
para fins agricolas. bactericidaa, ceras para retirar a água do petróleo cru;
i para enxertos. cianamide de cálcio para extrair e clarificar óleo de semente
¡aceno adubo para o colo, detumadores, d e algodão, azeite de oliveira, óleo de
desinfetantes usados na agricultura e linhaça, azeite de peixe, caldos d etruao ho-ticultura, escórias basic:rio para tas, gordura da h, manteiga de cacau e
caluboa, aci= para exterminar arei- extrato de malte para concentrar e puriMak) C piantas daninhas, entratco de ficar o latex da borracha; para purificar.
careasia para fias horticolas; kertilizan- óleode isolar comutadores, óleo de isos para o colo. formicida, guano, ince. lar transformador, óleo de lubrificar
Mitiga-, massas para enxertos pastilhas turbina, óleo de lubrificar motor de compara destruir inseto% preparações para busão interna, e sabão; para extrair e
preurvar o. solo, preparaçõea para den- concentrar bactérias e sôros, para tratada !inata., 'larvas e plantas dant- tamento ácido de óleo sem emulsificação
aihas, sate para fins agrícolas, sais para para retirar lodo de pólcos tratados e
Sins horticolaa substancias qulanicai oxidados com ácido, para graduar chopaera destruh insetos, hervas a planta colate, para purfificar e extrair polpa
daninhas venenos contra a vermina, de papel, para purificar lacas e vernizes,
venenos para insetos e visgos
para retirar bacilos le culturas ou concontra lagartas
centração desses bacilos, para separação
Termo n. o 757.011, de 1-7-1966
de emulsões de bordo, para separaãço
3-racco
Novotherápica, Laboratórios de sólidos misturados com líquidos inSociedade Anônima
clusive sal, açúcar e sulfato de aniónio
São Paulo
Têrmo n. o 757 . 015, de 1-7-1966
(Prorrogação)
PRORROGAÇÃO
Bethlehem Steel Corporation
Estados Unidos da América

URVA

SINMSTRIA BRASILEIRA
'4. 0 PAULO
Classe 3
Uma pomada contra varizes e feridas

Infectadas

Termo n.° 757 .013, de 1-7-19ó6
(Prorrogação)
Sperry Rand Corporation

Ii
Feayagens, terrdmentas de tôda espécie
cutelaria em gerai a outris are.gos de

metal a saber: ALicetes, alavancas, ar
maçam • da meai. chaidaraea 4iM tetas
arame liso ou farpado, 1:1~99 açacareiros; brocas, Neortau, baixelas.
brandeljas, bacias, baldes, bitnbrs2eres;
bules; cadinho, cadeados. easMçais, noIherso para pedreiras. emnrsatea, ~to:
chaves; acumes, c...Naves de pnát1003,

onnazakfas Ima eaceameneor, edvaina,
ceiam de metal para ponifUe, cmas do

Classe 8
Poo.zetaoa elétricos indicado:ma pata fina
náuticos, inclusive bssolas giroacópista,
laiisaolas de repetição e tiranstialtaorea
pua ao acamas, indicadom e trattainiacores de barquilha marítima, Indicadores
e livan,stnlasores de revoluçg o, indicadores e transmissores de ângulo de leme,
ndicadorea e transralaaorea de leete
registradores de 7028
Termo a.°

757.014, de 1-7-1%6

(Prorrogação)
Pennsalt Chemicals Corpoaation
Estados Unidos da América

mead, chaves da Itcnia, ebaws fejlêsa.
cabagns, canswe, epos, endtepoes,
cerdans dia nen cmRL2htbrag, eSztile
pare "acendicionameob e
d ~na%
ceidoleGies, cnss~ eâalic~, enhelrag,, coneLsat, cor~ss eleticfffivo2, dobraèges; azedes, eszerICas, ~c,
amassa, andem er~es pua arrobes,
~hos, odoras pesa ass&1/4-2, tewesed.4. .reas lieraCes, W,cw„ krao saro cosi&
caP 1 '
ken, âck.duras ferro comum cl CalVãO, P8suCteirma,
funis.'. fôrmas para doces, facicsa pau
erstrud do Darm ree,g22,z; emcisos,
grelhas, garoa, gaa&ns gY0
gonzis para dam:nona: isialgabas

tenazes, travadeiras, telas dt aramo, tor- na farmácia, vacinas e bioculturas para
neiras, trincos, tubos para encanamento. serem usadas na raediicna . e n afarmácia
trilhos para pirtas cis correr, taças,
Termo at. 9 757.019, de 1-7-1966
travessas, turibulos; vasos, vasilhame3
(Prorrogação)
a verruma
Read Roller Bit C,ompany
Têrmo n.° 757.016, de 1-7-1966
Estados Unidos da América

(Prorrogação)
The Budd Company

Estados Unidos da Panifica

•

5Y

r nqiu'?:T

Classe 21
Classe 6
Para distinguir: Veículos e suas partes Ferramentas a ar comprimido, incluaiva
aitegrantes: Aros para bicicletas, auto- brocas a ar comprimido e • acessórios claâ
móveis, auto-ca'.linhóes. aviões,
mesmas constantes das chamadas engretecedores, alavaucas de câmbio, barcos, nagens angulares, máquinas de ar combreques, braços para veículos, bicicle- primido para furar madeira, brocas 6t2
tas, carrinhos de mi.io e carretas, cami- ar comprimido de angular rebolos 4a
nhonetes, carros ambulantes, caminhões esmeril a ar comprimido, rebolos de vál. arras, tratores, carros-berços, carros. vulas a ar comprimido, serras a ar comt amues. carros-irrigadores, carros, car- primido, martelos de rebitar a ar comroças, carrocerias, chassis, chapas cir- primido, punhos de ferramentas a tft'
culares para veículos, cubos de veludos, comprimido, rebitadores conjugados (5
corrediços para veiculas, direção, deali- ar compaimido, martelos
gadeiras estribos, escadas rolantes, ele- comprimido, saqueies de talhadores a 2.g
a ar cce1.
vadores para passageiros e para carga, primido, punhos motoresareia
de cavilha
engates para carros, eixos de direção. Junção a
ar comprimido e brocas
Fre;o8 fronteiras para veiculas," guidão,
martelo manual a ar comprimido
as, lanchas, motocialoa, molas,
Termo n.° 757.020, de 1-7-66
:notocicletas, motocargas moto furgões.,
caeanvelas, navios ônibus, para-choques. Jovimar — Representações, Impoptaaao
p ara-lamas, para-brisas, pedais, Ws.".",e2628.
e Exportação Ltda,
.
rodes para bicicletas, raios para bicicleGuanabara
tas, reboque, radiadores para veiculos,
rodes para veiculas, sauim. triciclos, tamanca para veiculo, vagões, velocipe
.JeVIPIJAW
deo, varetas -De contrôle do afinca-lar e
acelerador roleis. troleilma, varaes
IRLVIEN_
carros toletes para carros
Talamos na. 757.017 e 757.018, 02
11-7-1966
Classe 8
411.1~Og e instrumentos pard telego.
(Prorrogação)
Intercheinical Corporation
Municações
Estados Unidos .1a America
?emas. es . 757.021 a 757.024, de

'MT 0:4~4/. COMNDRASUCO"
C5L
-,ce2 2
iulastasbe e prep2raçaesnunices
14,-,dasas r<3kierSte.Ta. â EâCS'S Ge.be3.
aásbne aluas/12s para e cole. ~is
-sara Res aericolw, beeMedas, CnEW
!Ma G.~eã, eknoraide de ckdo
coeso r, ..uho peso o toolz
desidám9es ttrUes na aoste~ e
no telittet&atit, ~.;‘,9 â.sien3
, r9ubos, et.~ pua weerssiaze
usais e Egaieteg c'tvõM14:13, elzaric2
quasW, a para gim lureaolag. L'Af2Ráps-

'es

cala. aamicida. gamam icas.

afogo, taccsas vara etuaertea
ame tkrinsir insetos. preparações
prervar e nela, preparações ?..2212
tule inseto, hem° e plantas &ai,
abai), sais para Dm agrícolas, saio pnza
tins horticolas, c-ah/iambo Q.82e31e2D
nora destruir insetos, herves e gientns
daninhas, venenos contra * E2 V2Rokni,
Witenee para insetos e vlsgos

mon, lantim% 92Cfrolsw, latas & %no;
Imas: atachactscthao, nmelas l'ara parta,
moias para renaelanas arr3rleliOf% Carretas. mazdzess navalhas: puas: gâ.g. 9raporès.;pão, porta-ióias, paliteiros
gos, paraftico,% picões, puta-01os poClasse
panelas, roldanas, ralos para ges, rebi.
Máquinas centrifugas para retirar a teo, adorem cerviços 6 68 e cdê
Classe 3
cera do óleo de petróleo e partes das serras,
Substâncias químicas e outros preparacachos.
azcarrolha;
teDefrOM,
tnainatM e do carvZo, dal&bitel
do ali- somt, tolheres, a gi:et/21ex], torqueze, doa para serem usados na medicina e

1-7-66
Ifireoeisco Plácido Borges
Colág

•
Ciatse
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Classes: 32, 33 e 38
Will) de estabelecimento
classes: 32, 33 e 38
linsIgnia comercial
Um°
%uivo Plácido Borges
Goiás

121/M, MAIL,

.32, 33 e .38
41.tia1 de propaganda
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante tEkSe prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Izdustriel aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. 9 757 .026. de 1-7-66
S-ipermercados Pick Pay Ltda.
Goiás

o§

Termo n. o 757.034, de 1-7-1966
Somasa engenharia e Construções Ltda.
Goiás

SOMA,Sk‘

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Artigos da classe
Termo n.9 757.027,- de 1-7-66
Supermercados Pick Pay Ltda.
Goiás

SUPERMERCADOS

o

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 25
Artigos da classe
Termo n.° 757.035, de 1-7-1966
Irmãos Pimentel Alves Ltda.
Goiás

Termo n. 9 757.040, de 1-7-1966
Anápolis — Auto Diesel Ltda.
Goiás

ANÁPOLIS AUTO
DIESEL LTDA.

.1 Nome Comercial
Termo n.° 757.041 de 1-7-1966
Friaorifico de Goiás S.A. —
FRIGOIAS
Goiás

SACI

INDABLO

Classe 13
Artigos da classe
Termo n.° 757.036, de 1-7-1966
Lenidas R. Pereira
Goiás

NOVA META
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Classe. 15
Artigos da classe
Tèrmo n. 9 757 .030, de 1-7-66
Olavo Ludovico de , Almeida
Goiás

Classe 16
Termo n. 9 757.037. de 1-7-1966
Sovidros Ltda. Sociedade Comercial de
Vidros
Goiás

$O VIDROS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

UMA BRAMIR&
Classe 25
Artigos da dane
Termos ns. 757.031 e 757 .032, de
1-7-66
Cerâmica São`Vicente Ltda.

Classe 14
Artigos da classe
Termo a.° 757.038, de 1-7-1966
Moacyr Alveg
Goiás

Goiás

SÃO VICENTE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe
Têm° n.° 757.033, de 1-7-66—
Constec Ltda.
Goiás

CIINSTEG
INDÚSTRIA BRASILEIP,A

Classe 25
Artigos da classe

Classe 33
Artigos da classe
Têrmo n.9 757.039, de 1-7-1966
Fábrica de Camas Vitória Ltda.
Goiás

itT óRIÀ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 4(1
Artigos da classe

Classe 41
Preparado de caserna ou proteina dç
leue U.SaCtO para aumentar a proteina
( l-rorrog ação)
Estadas Unidos na América

PRORROaC- AO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41

Artigos da classe
Termo n.° 757.042, de 1-74 -966 —
Frigorifico de Goiás S.A. —
FR IGOIAS
Goiás

SANTA MARIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe •
• Termo n. 9 757.043, de 1-7-66
Frigorifico de Goiás S. A. — Frigoiás
Goiás

FRIC31 ÁS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 38
Artigos da classe
Termo n.9 757.044, de 1-7-66 Antônio Alvares Ribeiro
Goiás

RODOVIÁRIO

VERA CRUZ

PRORROG40

vários regimens
Termo n:° //.04/, de 1 -7 - 1966

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo da estabelecimento
Tèrnios ns. 757.028 e 757.029, de
1-7-66
Cari Stach
Goiás

Termo n.9 757.046, de 1-7-1966
(Prorrogaçao)
Mead pausou u (...ompany
Estados un.dos na dimerica

=MAC

PABLUM•

Classe 41
Uni alimento cereal especialmente pre.
paeuc.o cousistinca) cie uma mistura d•-,.

...14111Ála ue trigo, lariulia de aveia 1
'Alua cie milho amarelo, as quais se tertiv
au.ciouauu emundo ue levedur
s..ca, soma de alla4a deshicirataaa em 1;)

e osso ouvido em pu preparado para us,:
humano

Terme n.o 7)1.048, de 1-7-1966
(i-Torrogaçáo)
Mauz j c- ieiaer
Alemanha
PRORROGAÇÃO:i

Progress

Classe 8
Máquinas elétricas para fins caseirai
aspiradores de po, máquinas para wi
par, polir e lustrar assoalhos, eladeia
elétricas e máquinas frigorificas
Termo n.9 757.049, de 1-749E4
(Prorrogação)
Mauz 6 Pieiffer

Alemanha

PRORROGAaq,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
• Termo n. o 757;045, de 1-121966—
João Evangelista Mendes
Goiás

IMPERADOR
DOSClasseMillEIS
40

Titulo de Estabeelcirnento

PROGRESS
/11111111~111111

Classe 8
Máquinas elétricas para fins caselrc
aspiradores de pó. máquinas para r;
par, polir e lustrar assoalhos geladeii
elétricas e máquinas trigorificas
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Publio.aço feita de acordo com o art. 1.80 do Código da Propriedade !industrio!. Da dato da pubilcan emaçará
o correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido., Durante ftrao prazo poderêo apresentar sumi oposições as Departn_nesse2
Nacional do Propriedado Industrial aquêles que se julg aram prejudicados cem o
o uoglatzo g'sAuer

Termo n.° 757.050, de 1-7-1966
(Prorrogação)
Mauz j Piehrer
Alemanha
PRORROGAÇ Á
" ón

vii©E©'0 ©E

cias, doces, frutas secas, em caldas, cristalizadas e compotas, leite, leite condensado, leite em pó, manteiga pão e trios
Têrmo ij. 757.056, de 1-7-1966
Irmãos Del Biancs Ltda.
*)43 t'au c,

PARABENS A \Met
INDIJSTRIA cl5AsiLEIR4

Classe 41
Classe 8
Confeitos, pirolitos, velas (comestível)
Máquinas elétricas para fins caseiros:
para aniverssários
aspiradores de pó, máquinas para rasTermo n.° 757.057 de 1-7-1966
par, polir e lustrar assoalhas. geladeiras
Cia. Ltda.
Fernandes Costa
elétricas e máquinas frigorificas
Pado
Têrmo n.° 757.051, de 1-7-1966—
Laboratórios Lepetit S.A.
São Paulo
FERNANDES COSTA CIA.LTDA,

OLARN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Uni produto otorrinolaringológico
Termo 0 .0 757.052, de 1-7-1966
Laboratório Lepetit S. A.
r)ã J Paulo

DosroNL-\\A
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto harmonizador do sistema
neurovegetativo
Termo.n.° 757.053. de 1-7--1-9.6
Laboratório Lepetit S.A.
São Paulo

Nome Comerciai
remo n.° 757.058, de 1-7-1966
Medicamentos Alopáticos Nacionais
Sociedade Anônima
Pasto
Classe 3
Um preparado para ser usado na medicina e na farmácia
Termo n.o 757.039, de 1-7-1966
João Gomes Xavier rj Cia. Ltda,
São Paulo

queijos, raçaes balanceadas para cw.
mais, requeijões, &ai, sagú sardinhas,
sanduíches, sorvetes, suci de tomate e do
frutas, torradas, tap.oca, tâmaras. talhao
rim, tremoços, tortas, cortas para ali-',
PROUOGAÇÃO,
mento de animais e aves. torrões
toucinho e vinagt.e
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
ç'os, an:z, bitter, brandy, conhaque, zers,
velas, ternet, genebra, gin. kumel.
res. 'acetat o punch pipermint, thunk,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.,
mouth, vinhos espumantes, vinhos
qubados e wh:sity
São Paula
Classe 4.i,
Classe 33
Refrescos, sodas, sucos de frutas C af),,
Atividade
_ _profissional de contabilidade ropes, águas minerais artificiais, ágte@
Têrmos os. 757.064 a 757.066, de - tónica, gingerale. guaraná, água mine.
roi caiará suco de caiu, granadina o
1-7-1966
capite
Organização Ferraretto de Hoteis Ltda.
São Paulo
Termo n.° 757.063, de 1-7-1966
Indústria Metalurgica N-)ssa Senbcce
da Aparecida S.A.
'remo n.o 757.062, de 1-7-1966
Odilon Cardoso Migam
Guanabara

EtC2A.CRÀ

r;
4
GuNfa

GRASILUEM

iNDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras,
aletria,
alho, aspargos,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no açúcar. alimentos para animara, amido
tratamento das parasitoses intertinais imendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, avela, avelãs. aze:te azeiTermo n.° 757.060, de 1-7-1966
tonas banha, bacalhau. 'batatas, balas
João Gomes Xavier 6 Cia. Ltda,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
INIDÚSTR'IA BRASILEIRA
São Paulo
café em pó e em grão, camarão, canela
co, pau_ e em pér, cacau. carnes, chá.
Classe 3
carame lis chocolates, confeitos, crave
Um produto tônico eupéptico
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Termo n.9 757.054, de 1-7-1966
ilimenticios. croquetes, conGpotas, canLaboratório Lepetit S.A.
gica, coalhada, castanha,
condi.
São Paulo
mentos para alimentos co/oranzes,
gNDUSTR7À BRASILEIRA chouriços, dendê, doces, doces de fru,
ras. espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, enrsovas, estrato de toêmate, farinhas alimentícias, favas, féClasse 5
INDÚSTRIA' BRASILEIRA
Um produt °farmacêutico indicado no culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
tratamento das paritoses intestinais
Nos, fios, çrutas secas naturais e crisClasse 3
talizadas. giticose, goma de mascar, gor
Termo
n.°
757.061,
de
1-7-1966
Um produto de ação prolongada
duras, grânulos, grão de bici, gelatina,
João Comes Xavier & Cia. Ltda,
..--goiabada. gelêias, herva doce berk`a
Tèrmo n.o 757.055, de 1-7-1966
São Paulo
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Panificadora Flôr do Trigo Ltda,
condensado, le:te em pó. legumes co,
São Paulo
conserva, lentilhas, linguiça louro. massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarra massa de tomate, mel e melado, mate, masINDÚSTRIA BRASILEIRA
sas para m:ngaus, molhos, moluscos
Indusi. ria Brasileird
Mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 41
zes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
e
ãçúcar, balas, bombons biscoitos, bolapães, paios, pralinés pimenta, pós para
Clsase 3
dias, bolos, chocolates, confeitos, creme Um produto farmacêutico indicado no pudins, picItles, peines, presuntos, pa,te leite chá, café conservas alimentids, peCt-pois, pastilhas, pizzas putbsm
combate a esquistossomose_

PROS T

TEMP•DEX

F:ÓR DO TROG

rZ)
Aço em 6?uto. aço preparada ctO
&ce. aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado. aço pálio aço
-afinado, bronze, bronze cm bruto od
parcialmente trabalhado, bronze da
isazganês, bronze em pó. bronze em
Serro, ons fia chumbo em bruto ma
parcialmente preparado. cimento cso.
'A11co. cobalto. bruto ou parcialmento
1mi:talhado. couraças, estanho bruto ota
parcial:ar:nu trabalhado, ferro em bruto
xis) barra, ferro manganês, ferro relha,
gusa mu bruto ou parcialmente trabad
lhado. gusa temperado- gusa gradeava%
lilminas de meta!, lata em telha. lata@
em lelha. latJ.o em chapas, 132510 e.8
vergalhas. ilpo manca. ClasaràacQ
ustagWsio. manganês. metais ngo trais
@lados eu parcialmente tra-1/4alhados . ma.)
tais co massa, metais estampacit
metais pmra solda, digite?, cara aiztel
corruga& e zinco liso co fôlhas
Termo n.o 757.067, de 1-7-1966
Organização Ferraretto de Hotels Ltdp.,
São Paulo
©RSANIZA

wle

FERRAREM

DE NOTEM LTOR

Nome Comercial

•
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Publicaçâo feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
oorroz o prazo do 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentai suas oposições ao Departamanre
biacionaf, to Propriedade Industriai aquelas que se ulg arem prejudicados com e concessão do regi-tro reouerido

Termo n.o 757.068, de 1-7-1966

A Natureza Produtos Farmacêuticos
Limitada
São Paulo

Termo n.' 757.073, de 1-7-1966
Nobellux Watch Co. S.A.
Suiça

NOBELLUX

Têm() n.' 757.076, de 1-7-1966
(Prorrogação)
Companhia Carioca de Indústrias
Plásticas
Guanabara

PRORROGFAÇÃO

Classe 8
Relógios de tõda espécie, a saber: relógios cuco, relógios elétricos, relógios
de bolso, 'de parede, de ponto, de pulso,
de repetição, de torre, despertadores e
partes integrantes dos mesmos, a saber:
Classe 48
engrenagens de relógios, máquinas de Pente para cabelo de matéria plástica
relógios, molas de relógios, mostradores
Termo n.o 757.078, de 1-7-1966—
de relógios, pêndulos de relógios e
(Prorrogação)
.
ponteiros de relógios
Masi ti Cia. Ltda.
Termo
de 1-7-1-966
. Rio Grande do Sul
Classe 32
Vitasul S.A. — Indústria e Comércio
Paia distinguir: Almanaques, agendas,
Rio ,Grande do Sul
onuÉu.ios, álbuns impressos, boletins, ca.
tillogos, edições impressas, revistas, Óre
gãos de publicidades, programas radio!Micos, rádio-televisionadas, peças teaS
trai o, e cinematográficas, programas
'eircenses
Indústria Brasileira
Têrmo n.o 757.070, de 1-7-1966
Organização Contábil Novo Rio Ltda.
Classe 41
Guanabara
Alimentos para aaimais, carnes,, cremes
alimentícios, essências alimentares farinhas alimentícias, féculas, gelatina, osgRUNZAÇÂO COAM&
tras, rações balanceadas, sal, tortas, tortas para alimentos de animais e aves
Classe 48
Perfumarias em geral e artigos de
Têrmo n.o 757.075, de 1-7-1966
toucador
(Prorrogação)
Custódio de Almeida & Cia.
Têrmo n.° 757.079, de 1-7-1966
Classe 33
Guanabara
(Prorrogação)
Titulo
Masi 6 Cia. Ltda.
Térmo n.o 757.071, de 1-7-1966
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÃO
Pd'ilVfn Reeordati Laboratórios S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

FLAMENGO

ta

\',NOVO

PRQRJR O GAÇÃG

GE TEX

AGERMITOI.

Classe 33
Indústria Brasileirk,
Atividade profissional da requerente
Classe 3
Têrmo n.° 757.077, de 1-7-1966
(Prorrogação)
Sabão antissético medicinal
Ernesto Neugebauei S.A. — Indústrias
Têrmo n.° 757.080, de 1-7-1966
Reunidas
Sherwiu — Williams do Brasil S.A.
Rio Grande do Sul
— Tintas- e Vernizes
São Paulo •
PRORROGAÇÃO
.00 °

\‘'
Classe 3
produto farmacêutico Andicado
tratamento das hepatites tóxicas e infec0~1, das hrepatoses, da cirrose hepatka e infecções ascendentes das vias
binares
Tkilio n.9 757.072, de 1-7-1966
Sradeira de Raios X S.A,
Rio Grande do Sul

Sul Brasiáka
"de
: RatoVX
"'
AI 1
Nome Comeedall

t

Termo n., 757.081, de 1-7-1966
Sherwin -- Williams do Brasil S.A
Tintas e Vernizes
São Paulo

Quando Pensar em Pintural
Pense em Sherwin
Classes: 1, 16, 17 e 28
Expressão
Termo n.o 757.082, de 1-7-1966
Empório' Hamburguês de Calçados
Limitada
Ria
'
Sul

Haraburgüêi
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados, chinelos, galochas, pantufa;
sapatos e sandálias
Termo n.° 757.083, de 1-7-1966
112 ndle ,.& Cia. Ltda.,
Brasília

ivor da
indústria BraoileSro.'
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepara,
dos, a saber: salsichas, salames, mortadela, presuntos, toucinho, queijos, mano
teiga linguiça, línguas, banha, chouri.
ços, requeijão, queijo parmezão, lombou,
lombinhos, mussarelas, charques, carnes
em conserva, peixes e aves em geral
Têrmo n..° 757.115, de 1-7-1966
Osvaldo Leão Garcia
São, Paulo

PÊRA

FANTASIA

00. N. C. Id • 4091144
Mana Itegtalrado
p.a.•.eoe t. A.IB.181ffl
Sib
enitsdalro

Classe 41
Balas

Classes: 1, 16, 17 e 28
Expressão

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ SO

r.".'insse 36

