SEÇÃO
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ANO XXV -
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OrREEDADE
a
EjA
INDUSTRIAL

DEPARTAME:NTO NACIONAL
REVISTA
DA PROPRIEDADE INDUSTRIA L ,
Decisões dO Sr. Secretário da
Indústria
Dia 2 de janeiro de 1967
Pedidos de preferência
Roberto Bons Borda e Sérgio Borda (no pedido de preferência no Vermo n9 170.144 privilégid de invenção
- Tipo de revestimento com aglomerantes cintéticos e naturais a ser
industrializado como rebôco plástico) - Concedo a preferência solicitada em virtude dos argumentos Contidos na petição.
Sérgio Borda e Roberto Bons Borda (no pedido de preferência no . têro nQ 170.923 privilégio invenção Um sistema de adaptação elétrica em
rodapés e modelos de sanca com luz
indireta co mtomadas de correntes
.sucessivas e continuas ligadas entre
si por fios elétricos de uso comum
ou barrinhas de metal alumínio ferro
etc. e sistema especial de interruptor
a ser ligado nos rodapés) - Concedo
a preferência solicitada.
Antônio Biasfa (na preferência do
têrmo 169.428 privilégio invenção Nôvo aparelho para aquecimento de
cama para dormir e outros) - Concedo a preferência solicitada.
Novaquimica Laboratórios S.A. (no
pedido de preferência do têrmo n 9 ..
O36.523 marca Diazepaml - Concedo a vcferéncia solicitada.
Modas Barros Gomes Ltda. (no
pedido de preferência do têrmo n 9 ..
634.195 marca Camafeu) - Concedo 1
a preferência solicitada.
Alberto Rodrigues Costa Real e
Vitor José Melo Alegria Lobo (no
pedido de preferência do térmo /1 9 . .
*103.255 marca Brumoline) - Concedo a preferência.
Jovem Guarda (Administração e
Participações) Ltda. (no pedido de
preferência do têrmo 759.549 marca
Tremendão) - Concedo a preferência.
EXPEDIENTE D °DIRETORGERAL

quina automática para fabricação de
moldados de barro cerâmica cimento
outros) - Reconsidero o despacho
de deferimento a fim de que se publique os novos pontos como retificação.
Expediente da Divisão de Patentes
Rio, 2 de janeiro de 1967
Notificação - Uma vez decorrido
o prazo de reconsideração previsto
pelo artigo 14 da Lei n 9 4.048, de 29
de dezembro de 1961, e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsiderações, e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a êste
Departamento a fi mde efetuarem a
primeira anuidade no prazo de sessenta (60) dias, na forma do parágrafo único do artigo 3ã do Código
da Propriedade Industrial, para que
sejam expedidas as respectivas cartas patentes.
Privilégio de Invenção Deferido...
1n1° 84.877 - Processo para preparar produtos nos quais a manteiga de
cacau é normalmente incorporada Irnilever N . V .
N9 98.880 - Aperfeiçoamentos em
banheiras - Fundição Brasil S.A.
No 129.327 - Fórno de indução a
baixa frequência do tipo de calha de
fusão - Allmãnna Svenska Elektriska Aktiebolaget.
N9 133.237 - Montagem de dispositivos periféricamente flanjeados em
lousas Juergens Manufacturing
Company, Inc.
Desarquivamento de privilégio de
invenção
N9 128.556 - Aperfeiçoamentos em
ou relacionados com métodos e meios
de produzir furos em elementos de
metal - Cornelius Johan Xruger e
South African Iron And Steel Industrial Corporation Limited --- Concedo o desarquivamento.

Dia 3 de janeiro de 1967
Despacho em reconsideração
Nestor Pereira de Almeida (na re- Privilégio de invenção indeferido
consideração do despacho que defe- N 9 126.129 - Aperfeiçoamentos em
riu o têrmo 121.892 modêlo de utili- ou relativos a processo e respectivo
dade "Nóvo modêlo de bilhar minia- aparelho para a filtragem de líquitura" - Retifico meu despacho D.O. dos, envolvendo a remoção do bolo do
de 22-11-66 para: p ego provimento filtro - British Filtérs Limited..
ao pedido de reconsideração de fôlhas 45, com o fim de manter o defe- Despachos em pedidos de reconsiderimento do pedido de registro publirações
cado no D.O. de 14-3-65.
O Senhor Diretor da Divisão de
Eduardo Figueira Cruz (na recon- Marcas deu provimento aos pedidos
sideração do despacho de deferimen- de reconsideração de despachos abaito do tèrme 143.953 privil"égio In- xo mencionados a fim de reformar
venção"Novas disposições em má- I as decisões anteriores.

N9 149.175 - Western
Company, Incorporated.
N9 157.165 -- Artez Westerley Pro.
dutoa de Beleza S.A.,
No 149.391 - Indicatex de Turtffl
mo e Propaganda Ltda .
N9 164.634 - Porcelana Sant3"
Rosa Ltda.
N9 166.601 - Adalberto Zsaoo.
IV', 156.701 - Elton Costa Batalha
de Gócs..
N9 167.120 - Compile Electro.
Mecanique.
N9 167.129 - Adrianus W illern Vo.
gelaar.
N9 167.461 - Fred Harold Steiger.
No 170.501 - Edson Todling, Deola
Benedicto Rodrigues de Vasconcelos,
Renato Bastos Cappelli António Ri,*
beiro Pinto Filho, Joaquim de Siquel.

TermJs:
N 9 115.121 - Modolo de utilidade
- Uma combinação de cstôjo de baton e recarga - Requz-rente: Parfunis Christian Dior - Reconsideração: Companhia Brasileira de Cartuchos - Process °indeferido.
N9 132.405 - Modélo industrial Novo modélo de conetor elétrico Requerente: Amp Incorporated Reconsideração: S.A. de Materiais
Elétricos 'Same" - processo indeferido.
O Senhor Diretor da Divisão de na Marques e Roberto Bastos Cappela
Marcas negou provimento aos pedidos de reconsideração de despachos
N° 172.298 - Vanderlino Magnata,
abaixo mencionados a fim de manter
Luiz Magliani e Antonio Ferreira.
as decisões anteriores.
N° 172.299 - Vanderiino Mag banal
N° 126.018 - Privilégio de inven- L uiz Magliani e Antonio Ferreira.
ção - Trator com elevação de força
N° 172.442 - - José Apdrecido de
mecânica e mecanismo de engate Requerente: Massey-Ferguson Inc. Paiva.
Reconsideração: Valmet rio Brasil
N° 172.451 - Elma
Indústrie
S.A. Indústria e Comércio de Trato- e Comércio dr Produtos Quimicos
Li
res - Processo deferido.

mitada
N° 172.588 .- Walter Feltria.
Nilvo modêlo de tira para conetor
N° 172. 706 - Norma,' I-IarroweX
elétrico - Requerente: Amp Incorporated - Reconsideração: Socieda- Westwa ter.
•
N 9 149.328 - Modêlo industrial -

de Anônima de Materiais Elétricos Processo deferido.
N9 89.008 - Modelo de utilidade
- Aperfeiçoamentos em aparelhos de
televisão - Requerente: Aldacyr
Ferreira a Silva - Processo indeferido.
N° 103.560 - Privilégio de invenção - Original disposição de chapas
estruturais para construção de pisos,
coberturas, paredes, portas e divisões
translúcidos, bem como na construção de recipientes como tanques e
outras finalidades técnicas - Marcoplás Cia. Industrial de Plásticos Processo indeferido.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N 9 109.563 - Moysés Nesanel Ejchel.
N9 115.318 - Manoel da Silva Carvalheiro.
N9 143.690 - Valentim Rojo Rufiner.
N9 107.715 - Antônio Cera So1 rinho,
No 124.561 - Johnson & Johnson.
N9 123.832 - General Electric
Company.
N9 144.646 - Rotim ri Roas Company.
N° 148.791 - Page - Detroit, Inc.
N° 148.935 - Eduardo de La Vega
Mamnez.

N9 172.771 .-- Sperry 12and Cord

poration .
N9 173.239 - João Vicen t e Cria.;
N9 173.252 - Giuseppe NIontefeg.
tarjo .
N° 173.434 - Youssef Botaras
Frangieh
N9 173.509 -- Cia. Brasileiro de
Calçados Vulcanizados Vuleabráo
S. A.
NP 173.510 - Cia, Brasileira de
Calçados Vulcanizados VnIcabrás S.A,

1\19 173.517vas .

Jorge da Racha Vt.

N° 173.573 - indústria de Garre.
fas TOrmicas Cruzeiro do Sul Ltda.
N9 173.623 - Nespa S. 4. Ied
dústria Farmacêutica •
N° 173.809 Mário Mazetto
Cia.
N9 173.957 - The Sydney Res3
Co.
N° 174.041 Walter Kanitz.
N° 174.174 - Gilberto Guerrierld
N° 174.449 Standard Electr20
S. A.
N I? 174.637 - Walter Feltrin.
N° 175.580 - São Paulo Alpargad

tas S. A.
N9 146.444 - Laboratório IPIerao:
fuma Ltda.
1\1° 148.480 - Gorgomil Magnetic
Comêreto

•
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DIÁRIO OFICIAL

- As Repartições Públitast
'deverão remeter o expediente;
destinado à publicação • nos
jornais, diáriamente, até às
115 hora.
- As reclamações pertinen.
à matéria retribuída, nos

casas de erros ou omissões,
dei), la ser formuladas por
escota. à Seção de Redaçõo,
das 13 as 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais'.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, par quem de
direito, rasuras e emendas. •
Excetuadas ás pura o
exteriur, que serão sempre
ont • uis, as, assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
êpoca, por seis meses ou um
ano.

EXPEDIENTE
(OEÉ'ARTAME N 'TO DE INP --= PE Nt SA !"ACIWAL

-

As Repartições Ptibl.eus

cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de

fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
Se RV.0 O OE PuBLICAÇãES
OA sre z o ale Re OAC&O
- A fim de possibilitar ft
MURILO FERREIRA ALVES
P L ORIt• f:o
remessa de valores acompauhutfris de , esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto a sua aplicação, sun.
GEÇ 0 ,te
citamos usem os interessados
Gaetri0 0. pubItcldAdo do expodeante do Odpo,tarnoet0
preferencial.-mente cheque ou
e/acidres/ do Propekodado Inclue t .ai do NI•n, • n •
vale pbstal, emitidos a favor
de tode.i•trea o Co,. écio
do Tesoureiro do De parta.
ta.1{5czuso nao Of lemas do De. partemi fito cie 101•;•11b8
( (mai
na-nto de Imprensa Vacionai.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só ae
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes' que
as solicitarem no ato Oo asREPARTIÇõES E PArrrICULARES
FliNCIONÁrtun
I
sinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
O funcionário palie@
Semestre .
e Cr
Cr!li
4.500
6. 000 Semestre •
federal,
para fazer jus ao desAno o
. . . Cr 12.000 Ano
Cr$
9.000
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da asAno o
. . Cr$ 13.000 Ano • e 0
Cr$ 10.000 sinatura.
O ME TO.

- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sela
aviso prévio.
vão impressos o número doi
Para facilitar aos assinan- talão de registro. o mês e o 1
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
validade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução de
na parte superior do enderêço continuidade no recefrimenta
O e

N° 172.647 - Indústrias de Refrigeração Gelo-Fabril Ltda .
N9 172.660 - Nilson De Lucca.
N° 172.674 - Dr. Milton Benedictn
•'
Barbosa.
IM Automatização
N9 172.677
e Controle Ltda
N° 172.685 - André Siani Netto.
N° 172.688 - Masap Uchida
N° 172.772 - Ime-Studi S.p . A .
N9 172.862 - Âncora - Indústria
e Comércio Ltda
N° 172.863 - Âncora - Indústria
e Comércio Ltda
Indústria
Âncora
N9 172.864
e Comércio Ltda
N° 172.879 - Importadora Goldzweig Ltda .
No 172.880 -- Importadora
alz-weig Ltda.
N° 173.002 -- "ancora 1 fratde e
Comércio Ltde

Janeiro do 19b/

GERAS.

CHUPE 01.)

Ru

N 9 146.723 - Holstein Kappert
Maschinenlabrik "Phonix ' G m .b.H.
N° 147.452 -• Henri 4 ue Meyer 6
Cia. Ltda .
N9 148.897 - Ruy Guedes de
Melo
Felisbina de Souza.
N° 150.764
Felisbina Souza.
150.765
N° 165.075 - The Parker Pen
Company..
N9 171.615 - ArnO S. A. ladústria ae Comércio
N° 172.621 -- Ronaldo Barbosa.
N9 172.624. - Emai Indústria de
Aparelhos Médicos Elétricos Ltda .
Aparelhos Médicos Elétricos Ltda . •
N° 172.625 - Emai Indústria 4e
Emai Indústria de
N9 172.626
Aparelhos Médicos Elétricas Ltda .
N° 172.631 - Alcides Zecchetto
N9 172.632 - Alcides Zecchetio.
N° 172.640 - Vittorio Maceikari
N9 172.643 - Leonidas Demarci.

(Seção Hl)

0 e

te

dos jornais, devem os as-,
sinantes providenciar a respectiva renovação cóm antecedência minima de trinta
(30) dias.

O custo de cada exem,

piar atrasado dos ;órgãos ofi.,
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Crg 5 se do raconto ano, e de Crg 10 por Fio
decorrido.

M G M - - Máquinas N° 149.475 - Hatsuta Industrial
N o 173.007 - Âncora Indústria e 1 N° 176.765
; Co. Ltd.
Comércio Ltda .
Para Granitos e Mármores Ltda.
Hatsuta Industrial
N 9 149.476
N9 176.960 - Bell Nero.sp.ice CorN.° 173.224 - Orlando Rodrigues
Co. Ltd.
N9 149.262 - Pfzier Comara Noa . poration
N° 174.257 - Gilberto Corcleirã
N° 177.197 - Âncora Indústria e
N° 149.465 - Tokio Gomil KabusValença .
Comércio Ltda
child Kaisha .
1
N9 175.714 - Raul Moita de 015
Hass ComN 9 149.520 - Rohn
Ne 177.243 - Materiais Cerâmicos veira e Silva.
pany..
Celém Ltda .
N° 176.111 - Oscar Nogueira
N° 149.582 - Caterpillar Fradur
N° 177.275 - Cosmotoce S. A.
piuca .
Indústria Eletrô nica.
Co.
No 176.223 - Carlos José Guerbe.
N9 177.298 - Jorge Siqueira da
N9 149.590 - Société 'Poulousaine
roff.
de Produits Chin-ligues Tolochimie
Silva.
Afifi Lotfi Bichara
N 9 176.229
N° 149.623 - Nemer Bechara SaN° 177.377 - Fábrica de Canetas Filho
Ltda.
•
liba .
Delta Lida.
NO 176.622 - OCA Arquitetura,
No 177.445 - - Luis Pollastrini e Indústria e Comércio S.A.
N9 149.654 - Charles Osmar Ortiz
Dias, Alfredo Meira Costa e Silvio José Saade
NO 176.623 - OCA Arquitetura,
Indústria e Comércio S.A.
Nunes dos Santos.
N° 137.155 - American Cyanamid
N9 M.624 - OCA Arquitetura,
N° 149.723 - Mário Leetnann
Company.
Indústria e Comércio S.A.
NO 176.625 - OCA Arquitetura.,
N9 149.848 - Irmãos D'Elia Ltda.
N0 137.618- François Kritz
N° 150.036 - Sika
N° 137.641
Aerojet General Cor- Indústria e Comércio S.A.
NO 176.628 - OCA Arquitetura,
tiengesellschaft Rosengasse
poration .
e Comércio S.A.
N 9 143.924 -- Irlemp S. A. In- Indústria
N9 150.096 - Robert Hildebrand
N9 176.62'7 - OCA Arquitetura.
dústria e Comércio.
N° 150.405 - Tadao Iso.
Indústria e Comércio S.A.
N9 150.454 - Alfredo Meira tosta.
NP 147.974 - Rexall Drug and
No 176.628 - OCA Arquitetura,
N° 150.560 - Indústria Romi S.A. Chemical Company..
Indústria e Comércio S.A.
NO 176.629 - OCA Arquitetura,
N9 150.575 - João G. Siqueira.
N9 148.083 - Etablissenicnts K uhl- Indústria e Comércio S.A.
Württtembergische
N° 150.862 mann .
No 176.630 - OCA Arquitetura,
Metallwarenfâbrik
N.° 148.949 - Rohrn 6 Hans Com- Indústria e Comércio S.A.
N9 151.479 - The Carborundurn pany..
NO 176.631 - OCA Arquitetura,
Company..
N° 148.640 - Karl Writz.
Indústria e Comércio S.A.
N° 151.487 - Francesco Ferrarese
N9 148.675 - Olin Mathieson CheNO 176.633 - OCA Arquitetura,
e Giuseppe Faedo.
Indústria e Comércio S.A.
mical Corporation .
N9 151.550 - Jürgen Ulderup.
No 176.634 - OCA Arquitetura,
N°. 148.883 - Textile and Chemical
N° 151.555 - Gebhard Weigele e Research Company Limited (Vaduz) . Indústria e Comércio S.A.
NO 176.635 - OCA Arquitetura,
Johann Sulzberger.
NO 138.281 -- Angelo Biselli e Acht,
N9 148.921 -- Union Carbide Cor14 9 151.634 - Roberts%aw Controls
11e
poration.
Company..
N° 149.058 -- Ishikawaj im a -- HaN° 156.8 29 - José Sampaio Freire. rima Jukogyo Kabushiki Kaisha .
Expediente, da Seção de Transferéncta.
e Licença
N9 173.3 44 - Campos Neor Ind.
N 9 149.215
Sidney Barton Pope.
e Com. Lt da.
N° 149.430 - Golga te-Palinolive
RIO, 2 DE JANEIRO DE 1967.
N° 175.8 37 - Palmiro V. Silva. Company.
N9 175.8 45 - The Chemical and
NP 149.454 - Etinlian BobkoWicz
Averbação de Contrato de ExploIndustrial C orp
e
ração
N° 149.460 - John Latham Hall e
N9 176.6 36 - Oca Arquitetura. In- Thomas Gunnard Peterson
Foram mandados averbar os condústria e Comércio S. A.
N9 149.474 - Matsuta Industrial tratos de enoloragão nas coguinten
-de Hnber. Co. Ltd .
No 176.646 - Baile
patentes abaixo mencionadas:

Segunda-feira

9

•
Gumex S.A. Indústria de Perfumarias - Pede para ser anotado na
Patente n9 5.765 o contrato de sua
exploração. Averbe-se.
Laboratórios Eaton do Brasil Ltda.
- Pede para ser anotado na Patente n9 63.369 o contrato de sua exploração. Averbe-se o contrato de exploração.
Laboratórios Eaton do Bhasil Ltda.
- Pede para ser anotado na Patente n9 65.255 o contrato de sua expio' ração. Averbe-se o contrato de sua
exploração.

Transferência
erência e Alteração de' Nome de Titulares de Processos
Foram mandados averbar as seguintes transferências e alterações de nomes dos titulares dos processos abaixo mencionados:
Sidney C. Dore S.A. Indústria de
Refrigerantes - Na alteração de nome da patente Modelo Industrial
n9 1.546.
•
Le Foyer Et Cie. - Na alteração
de rnme da patente Modêlo Industrial n9 4.210.
Kibon S.A. (Indústrias Alimentiaias) - Na alteração de nome da patente Modelo de Utilidade n9 4.544.
Directa Publicidade Ltda. - Trans
ferência para o seu nome da patente
Modelo Industrial n9 117.286.
AI3 Archimedes - Tranesferência
para o seu nome da patente Modelo
Industrial n9 5.183.
Indústria Heyn Comércio Importação Ltda. - Na alteração de nome
da patente Modelo Industrial
n9 5.219.
AB Archirrndes - Transferência
para o seu nome da patfnte Modelo
Industrial n9 .5.411.
Walita S.A. Eletro Indústria Transferência para o seu nome da
patente Modelo de Utilidade n9 5.690.
Indústria Metalúrgica Truffi S.A.
- Transferência bera o seu nome da
patente Modelo Industrial n9 5.760.
Indústria Metalúrgica Truffi . S.A.
- Transferência para o seu nome
patente Modelo de Utilidade n 9 6.182.
Walita S.A. Eletro Indústria - Na
alteração de nome da patente
nQ 39.924.
Walita S.A. Eletro Industria Averbação de contrato e anotação de
alteração de nome da patente
119 42.870. Averbe-se o contrato de
exploração a favor de Eletro Indústria Walita S.A. Anote-se a alteração de nome da licenciada para Walita S.A. Eletro Indústria.
National Dust Colletor Of Canadá,
Dimited - Transferência para o seu
nome da patente Privilégio de Invenção n 9 51.148.
Société Yumbo - Transferência
para o seu nome da patente Privilégio de Invenção n 9 53.311.
P.B. Higgins & Cie. - Transfereneia para o seu nome da patente Privilégio de Invenção n9 54.198.
Rockwell Standard Corporation Transferência para o seu nome da
patente Privilégio de Invenção
nQ 57.830.
Rockwell Standard Corporation Transferência para o seu nome da patente Privilégio de Invenção'
n9 58.514.
Grefco, Inc. - Transferência para
O seu nome da patente Privilégio de,
Invenção n9 59.199.
Roekwell Standard Corporation Transferência para o seu nome da
Patente n9 '59.361.
Coinainer Corporation Of America
Transferência para o seu nome da
patente Privilégio de Invenção
n 9 59.772.
Rockwell Standard Corporaetion Trem , f erência para o seu nome da
patente Privilégio de Invenção
n9 60.571.
G leei eries de Saint-Roeh - Transferência para o seu nome da Patente
n9 61.073.
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Pacific Presa & Shear Corp - nome da patente Privilégio de Inven-‘ EXPEDIENTE DA SEÇ.À0
DE
Tra
nsferência para o seu nome daj ç2 o as) 71.165).
PESQUISA
i
patente Privilégio de Invenção ....
KWF, Industries, Inc. (na alteração
n9 62.328.
Rio, 2 de iineiro
1967
de nome da patente Privilégio de InIndústria Metalúrgica Truffi S.A. venção n° 73.059) .
Notificação
- Transferência para o seu nome
da patente Prievilégio de Invenção
Boxal Fribourg Sociéte Anonyme Uma vez decorrido o prazo de re.
n9 69.651.
(transferência para o seu II0iPZ da na- consideração previsto pek, art. 14 da
Indústria Metalúrgica Truffi S.A. tent,. Privilégio tle Jnvn lo número Lei
a° 4.048. de 29 de dezembro de
- Transferência para o seu nome da
74.205).
11961, e mais dez dias para neventuais
patente ,Privilégio de Invenção
Schappe S. A.
(Schzippe
n9 70.315.
Ag3 juntadas de reconsiderações, 'e se do
Schappe S. A.
Ashland Oil & Refining Company
(Scarppe '1g) ! mesmo não se tiver valido nenhum
- Transferência e alteração de no- da patente Privilégio de Invenção nú- i interessado, serão logo axpeclidos os
me da patente Privilégio de Invenção mero 75.867) .
I certificados abaixo:
n 9 55.888.
Eatcm Yale 6 Towne Inc. (na siIllarc,m_s il- - '..?. •
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
- Transferência para o seu nome da. teração de nome das patemos númcros
Termos:
67.042
67.236
70.46
070.
g
H
i
patente Privilégio de Invenção
- 73.104 -- 73.110 - 73.386 -1 N" 486.037
n9 59.887.
• Mar1/4.a . "Aquainar
Alberto Aleandre •Maluf - Trans- 74.049 -- 74.546 -- 74.672 - 75 374 .__. Cl. 49 - Requerente: Aquamar ferência para o seu nome da patente -- 75 602 - 75.615 -- 71.652 - Comeanhia Brasileira de Engenharia e
Privilégio de Invenção 11 9 74.822.
7.774 - - 102)553
- 66 707 - O peracõ.s Submarinas.
Marley Tile A.G. - Transferência 66.527
66.261 - P . 1v11.'a ia de
N? 272.560 -- Marca: "São Pedro"
para o seu nome dapatente Privilégio in„,,,,-;-,„) .
- Cl. 16 - Requerente . Indústria e
de Invenção Termo 129.750.
Colgate Palmolive Company Coniércib São Pedro S. A.
Evigència.Transferência para o seu nome da
N° 485.387 - Marca: 'Petrominas"
patente Privilégio de Invenção . TerProcessos e termos iwi i...si.lencias
- Cl. 47 -- Requerente: Petrominas
mo 132.869.
a cumprir:
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas
- Petróleo Minas Gerais S. A. - Transferência para o seu nome da
Metalúrgica
Becker Lida (junto ao Registre-se com exclus:ka de óleo paia
patente Modélo Industrial Têrmo registro n 9 5.979).
dcscarbonizaçao.
148.525.

Johnson & Johnson (junto au registro

N9 486 NO __Marca "Aquamar"
Giroflek S.A. Cadeiras e Poltronas ri" 69.081).
- Transferência para o seu nome da *Johnson f; Johnson (juato no registro - Cl. 20 - Requerente: Anuamar Companhia Brasileira 4e Engenharia e
patente Modelo Industrial Termo a 9 69.505).
148.525
Operaeões Submarinas.
Soeiété D'Etudes de L'Aerotrain - Conrado Sorgenicht Filho (janto ao
N° '186.566 - 1V1.:, ,x a . 'Edifício
Transferência para o seu nome ela registro n° 74.871) .
'Automóveis e Motores Centaants Maison. - CI. 13 - R:antrente: Dr.
patente Privilégio de Invenção Termo 150.0.95.
S. A (junto ao rregistro ri') 115 846). Males Stuhlberger.
N9 486.773
Ma reil : " Fruto Prol.
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas
- Transferência para o seu nome da
Mecânica e Est:imparia Reclege Ltda. bido" - Cl. 43 - Reonerente: Des.
patente Modelo . Industrial Têrmo ( 1131 , l0 ao rragistro n° 8,26),
N° 486.786 - - Marca: Guia Domi.
150.122.
Copamericana . S. A Indústria e
Giroflex S.A. Cadaras e Poltronas Comércio (junto ao registra numero ciliar" -- Cl . 32 -- Requerente: Edi- Transferência para o seu nome da 4.117).
litaria Medellin S. A.
patente Modêlo Industrial Termo
tóra Sigralo Ltda.
150.124.
Kaspar-Winkler 'El Co Inb,,be: Dr.
438.022 - Marca: • Lipogeron"
Giroflex S.A. cadAras e Poltronas Schenker-Winkler ( junto no reg Litro • -N"
CA. 3 - Renuerente: Haerno De- Transferência para o seu nome da n 9 4.253).
patente Modelo Industrial Têrmo
Beco-Dana S. A.. Indústria e Co- rivados S. A. Produtos Fatinaceuti.
150.125.
mércio el^ Bebidas (junco ao registro COS .
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas
N" 49 0 .-1 0 7 - ,Vlarca 'Epayel"
- Transferência para o seu nome da n° 5.535) .
Cl. 3 - Requerente: Ex p ansão CienRomeu
Bertasi
(junto
no
re(Iist
,o
núpatente .Modelo Ind'istrial Termo
tifie n S. A
mero 5.619).
150.127.
Giroflex S.A. Cadnras e Poltronas
N9 501.8'31 - Mar- • "Café Ge.
Ginete Peabod y Co. la. (junto ao
- Transferência para o seu nome da registro n
Ice" - Cl. 41 - Rent:crente: Intro de
9
17.065).
patente Modelo Industrial Têrmo
Manufatura de Brinquedos Estrela Paiva. - Registre-se a rt classe 41
150.128.
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas S. A. (junto ao registro n" 52.934). para "eafé".
N° 5, 19.796 - Marca "lig Zag" - Transferência para o seu nome da
Th ,. Mear] Cor poration (junto aos CI. 24 - Requerente: Edniundo Ah.
,patente Modelo Industrial Termo
gii:tros os. 53.423 -- 55.482 - tens
150.129.
Cia.
Maximus Artefatos de Alumínio Li- 57.336).
N.
0
511. 1 98 - Marcii: "Corópes"
mitada - Transferência . para o seu
Pfizer • COrporation • do Brasil (;unto
CI. 8 - llerp erente: C.orópes S A.
nome da patente Modelo de Utilida- ao registro a 9 56.336) .
de Termo 160.357.
Sheaffer Pon do Brasil Indústria e Produtos C5ntints.
N° 301.717
Mar .,:Clvsodrast"
Société D'Etudes d,. L'Aerotrain - Comércio S. A. (junto ao registro
-- Cl. '3
Transferência para o seu nome da n° 83.726).
R-querent,- PIcieebologet
patente Privilégio de Invenção TerGerrosan
Divermas
ino 166.308.
N9 332.652 -- Marca . Diagran" Zélia da Silva Meyer - TransfeTia' Dobbie Industries Limited (no Cl. 3 - Requerente . Puiu-mímica S.A.
rência para o seu nome da patente
N° '146.824 - Marca. "A L P"
pedido de transferência da patente núModelo de Utilidade n9 5.713.
Fábrica Metalúrgica de Lustres Li- mero 63.648) . - Considerando que Cl. 41 - Aequerente: Nv , cultura Lamitada - Transferência para o seu no final do documento de fls. 147 voura e Pet • uária A. L. P. S/A.
nome da patente Modelo Industrial consta o nome da cessionária, sem raN 9 385.645 - Marca: "Produe.:Ses
n. 6.046.
sura, torno sem efeito a exigência ade Herbert Richers" 8 - Re.
fls.
150,
para
o fim de autorizar a eu arei, t e : Produçõres
Walita S.A. Eletro Indústria h.-tr
Richers
Na alteração" denome da patente Pri- anotação da transferência requerida
r 'na.
vilégio de Invenção n 9 44.539.
fls . 145.
N° 390 079
Marca: '1\t,avalas4,
Walita S.A. Eletro Indústria 36
Pavimentadora Blokret de Campos -- Cl
Reenerente: Navajas
Na alteração de nome da patente Privilégio de Invenção n9 44.712.
Ltda. - Pavimentadora Blokret Ltda. Calcadas Ltda.
Eletromecânica Bento Gonçalves - Antonio Ribeiro 'Re.rtrand (no pe.

N9

395.983 "fle
tecw
S. A. (na alteração de nome da pa- diclo de averbação de contrato de ex- CI.
11 -- Reotterente• Distribuidora
tente Privilégio de Invenção número

ploração da patente a 9 40.600). 55.147) .
Arquivem-se os pedidos de contrato,
EMC Corporation (transferência e de fls. 100, 104, .106, por falta de
alteração de nome da patente Privi- cumprimento de exigência.
légio de . Invenção a 9 61.214) . •
Honeywell Inc. (1 ,..ato ao r gistro
Betty Industrial Ltda. (transferência n° 70.519). - Tendo ria vista a
para o seu n'ome da patente Privilégio petição de fls. 86, torna sem eleito
de Invenção n° 64.043). ,
o despacho de arquivameeto de fls. 85,
Parloc do Brasil S. A 4ndt1F.tvia e para o fim de manter a ax",..Jencia de
Comércio (transferencia para • o. seu fls. 81.

de Feri-icicas e Perratnnot is Permotee
r tcla
N° 195 939
Marca "Leal '.S•an..
tos"
Cl. 41 - Re,tie rente: TOCIfl9,
o R e tinida<
Si-pae S. A.
N9 399 101
Parta'?,
Gaafo" - Cl, 42
Requerente:'
Cervejaria Mogeina Ltda. - Re gistre sé nem r zeltNividade da figura e da
exp ressão "garrafão".
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N° 399.972 -- Marca: "Sabiá". Cl. 8 - Requerente: Redebrás RepreseMações lida.
N 9 409.223 - Mar,a: "Cogibra" Cl. 31 Requerente Conmailla Sisa( do Brasil - Cosibra.
N° 400.213 - Marca: -Biqui»ha"
- Cl. 42 -- Requerente.: Cervejaria
Mogiana Ltda.
• N9 424.341 - Marca: - 0K. Fougere" - Cl , 48 -- Requerente:
S. A. Indústrias R.1,nidas F. Matarazzo.
N° 424.342 - Marca: "OK 1Féno" - Cl. 48 - Requerente.' S. A.
Indústrias Reunidas F. Matarar;zo.
N9 452.398 - Marca: Edinburgh '
- Cl. , 44 - Requerente: John Cotton
Limited. - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo de -Edimburgh".
N° 453.785 - Marca: "Shezifer- Cl. 17 - Recorrente: \V. A .
Sheaffer Pen Co.
1\19 456:863 - Marca : "ArMocrata
e-- Cl. 21 Reqt,erente: Bicicleta
Monark S. A. - Registre-se com
exclusão de andodnfras, eu:bui:adores
,i
desligadores e velometros.
N° 459.591 - Marca: 'A Original- Cl. 41 - Requerente: A Original
Indústria e Comércio de Placas e Cern-1,1,os tda.
N9 460.295 - Marca: ''Sirnplex.” O. 6 - Requerente: Ante; Crosta
Equipamentos de Saneamentos
Ltda.
Têrmos:
No 474.4453 - Marca "Si Del-Lubf40" - Cl. 47 -. Requerente Sidel
Uomercio e Indústria S.A.
No 475,010 - Marca "Mar" - Cl.
- Requerente - Indúetria 'de
aterial de Pesca "Mar" Ltda. istre-se substituída a Pxpressões
tala como" por "a saber".
511.1110 - Marca "1.,eguvite" 91. 41 - Requerente - Heinichi
10 307.177- Marca "Richel"
- Requerente - Riehel MeSos4e d de Reeponaabilid Li*liada - Registre-se considerando
teko do gênero de estatuas ou obras
de arte as "figuras de madeira".
M
NO 369.194 - Marca "Rose-A-a" - ól. 11 - Requerente - taia ~ai C.A. - Registre-se
teern exchisito de arpões de carregar,
elegem para entes de comando
vevulas e para eixo de rnaniveNo 285.867 - Mama "Café Mare~es" - Cl. 41 - Requerente Mareandes 83 Martinelli.
N 9 470.478 - Marca "Suprema Jueu" - Cl. 10' -.Requerente - Indústria Brasileira de Apa~Os Dentítries • S.A. - Registre-se
Sera direito ao liso explueivo de luWatt" e com cse~o de cadeira
para dentistas, cadinhos para funOM-40, equipos para dentistas, lavatdrios e mochos.
No 431.717 - Marca "Maison Glis"
- Cl.
- Requerente - Indústria
ec Calçados Bleudo Ltda.
149 481.999 - Marca "Scotclegard"
- C. 23 - Requerente - Minnesota
Mining Med Manufacturing Compaley.
N" 481.749 - Marca "Cegonha" t111. 40.- Requerente - Indústria de
.6stefatos de Panos Itapetininga S.A.
Jriarpi - Registre-se com exclusão
dm porta-retratos.
N9 482.106 - Marca "Robert Cart"
- Cl. 8 - Requerente - Itaportadera e Raportadora Laueenne Ltda.
N9 482.251 - Marca "CII" - Cl. 6
- Requerente - Ohotebórske Novodelme Závody.
N" 482.373 - Marca "Budene" 28 - Requerente - Time Gooyeer
latialtg2 ecetpacy.
Itebei

1R9 483.996 - Marca uRil-Crepe"
- Cl. 22 - Requerente - Malharia
Montricot S.A. - Registre-se sem
direito ao uso exclusivo de "crepe".
N9 483.129 - Marca "Vari-VueMoviscope" - Cl. 28 - Requerente
- Jack Kreuter.
No 483.239 - Marca "Modelo" -,
Cl. 8 - Requerente - João Cernausan - Registre-se com exclusão de
armações para óculos.
Ng 483.345 - Marca "Branac . ' -I. 30 - Requerente - Papel Ce1ue:e
une" Comércio e Indúetria
N9 483.387 - Marca "Detnipac" Cl. 11 - Requerente - John: Thompson Limited.
N9 483.520 - Marca :"Passaporte
para as Histórias" - Cl. 32 - Requerente - Olga Xavier de Oliveira
e Jorge Alfredo Lemos.
N9 483.754 - Marca "Podolassar"
- Cl. 3 - Requerente - Lab.
Prurntost S.A.
Têrmo n9 484.003 - Marca Adelgacyl - classe 41 - Requerente: FoWE Forschungs Und Verwertungsanstalt. - Registre-se com exclusão de
pó royal.
Têrmo nc '484.096 - Marca Geogas - classe 47 - Requerente: José
Giri PetrIllo. - Registre-se sem direito ao uso exclusivo de gas.
Têrmo nã 485.082 - Marca Vinowal - casse 11 - Requerente: Ervino
Schramm. - Registre-se considerando mista a marca e com exclusão de
artefatos de chapa preta de ferro.
Frase de Propaganda - Deferida
Termo no 423.498 - F. Prop. "Bebe a saúde de seu amigo com o amigo
de sua saúde, mate couro - classe
42, 43 - Requerente: Mate Couro S.
A.. - Registre-se de acôrdo com o
artigo 121 do Código.
Têrmo n9 480.661 - F. Prop. "Antepaomódico do bebe" - classe 3 Requerente: Laboratório Sintético Li•

mitada - Registre-se de acôrdo com
o artigo 121 do Código.
Têrmo no 482.449 - F. Prop.
"Ruas da Semana" - classe 6, 8, 11,
13, 23, 31, 36, 37, 46, 48, 49 - Requerente: D. D. Drin Ltda. Serviços de
Dedetização Domiciliar. - Registrese de acordo com o artigo 121 do Código.
Termo n° 483.528 - F. Prop. "A
loja que vende muito porque se contenta com lucro mínimo" - classe 35,
36, 37 - Requerente: Fahid Ibrahym
Yunem - Registre-se de acôrdo com
o artigo 121 do Código.
Nome Comercial - Deferido
Têrmo no 494.493 - Nome Conl.
"Fornecedora de papel Forpal S.A.
- classe 38 - Requerente: Fornecedora . de Papel Forpal S.A. - Rebistre-se de acôrdo com o artibo 109 ne
2 do Código.
Têrmo n" 500.136 - N. Com . "Com
panhia ndustrial Sch Lesse" - classe
23 - Requerente: Companhia Industrial Schlosser. - Registre-se de acér
do com o artigo 109 n o 2 do Código.
Têrmo n9 509.698 - N. Com . "Sobloco Sociedade Construtora Ltda. classe 16 - Requerente: Sobloco Sociedade Construtora Ltda. - Registre-se de acôrdo com o artigo 109
n° 3 do Código.
Termo no 475.872 - N. Com . "Refrigerante Minas Gerais S.A. - classe 42, 43 - Requerente: Refrigerantes Minas Gerais S.A. - Registrese de acôrdo com o artigo 109 n9 2
do Código.
Têrmo n° 482.989 - N. Com . "Aliança Brasileira de Televisões Ltda. Requerente: Aliança Brasileira de
Televisores Ltda. - Registre-se de
acôrdo com o artigo 109 n 9 3 do Código.
Têrmo no 482.990 - N. Com . Rece
Independente de Televisão Ltda. classe 33 - Requerente: lehde Independente de Televisão Ltda, - Registre-se de aeôrdo com o artigo 109
no 2 do Código.
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Agência A: Ministério da Fazenda
&lande-na a pedidos pelo Serviço de Reenabõlso Postai
ia Brásnia
e Sede do D.A.

Têrmo n9 483.519 - N. Cone. Caisse Generale de Participations Fondiéres Et Industrielles (Caixa geral de
participação) - Predial e Industrie
- Requerente: Caisse Generale el4
Participations Fonciéres Et Industri=
elles (Caixa Geral de Participação)
Prediais e Indústriais. - Registre
se de acordo com o artigo 109 no
do Código.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Têm() n° 496.563 - T. Est. Dober
mano Club do Brasil - classe 33 Requerente :Dobermann Club da Guí
nabara - Registre-se de acordo coo
o.artigo 117 do Código.
Têrrno n9 501.829 - T. Est. Fábri
ca de Espelhos Santa Luzia - class,
14 e 25 - Requerente Heriberto Effting- Registre-se de acôrdo com
artigo 117 n° 1 do Código.
Termo n" 510.752 - T. Est. Lo
jas Riachuelo - classe 22, 23, 24, 35
37 - Requerente: Cia. Distribuidorí
de Tecidos Riachuelo Registre-a
de acôrdo com o artigo 117 n o 1 de
Código.
Têríno n9 460.679 - T. Est. Edí
fido JK-Brasilla - classe 33 -- Re
querente: Construtora Adolpho Lin
denberg - Registre-se de acordo coo
o artigo 117 n" 4 do Código.
Termo n9 483.271 - T. Est. Duar
Laboratórios classe 1, 2, 3, 10, e
--- Requerente: Nelson Torres Duart
- Registre-se de acôrdo com o artiee
117 no 2 do Código.
Termo n° 484.807 - T. Est. pedi
ficio Melo Alves -classe 33; 33 Requerente: Emp. Técnica Constrie
tora Aresta Ltda. - Registre-se
acôrdo com o artigo 117 n 9 4 do Co
digo.
Têteno n9 486.019 T. Est. 133-'el:t
da Independência do Estado da GW.
nabara - classe 33 Requerente: Vrz.-.,
Cisco Pais de Barros - Registre-r4
de acôrdo com o artigo 117 n o 1
Código, e considerando substituidas
expressões servia para distinguiar pc
será usado em.
Exigéncias
Têrmos com exigéncias a cutnpp:à
N° 423.472 - Picaseí-Anstalt.
189 457.893 - Cia. Brasileira è.
Empreendimenk
e
Construções
N° 479.060 - - Lunaros Agro P;;.:
toril e Administração S. A.
N9 481.233 - Crisanto AlbAn
Cia. Ltda.
N° 483.058 - Cafeeira Rio 13tic.2u
S. A. •
N9 483.126 - Imcosul 5. A. •
Importação e Comércio.
N° 486.255 Sotav. Sock6t
Técnica de Agronomia e Vett:n.105Ltda.
N9 986.549 -- Armou,. and Coo'.
pany.
N° 492.644 - Motel-Clube ciedade Incorporadora Ltda.
PO .515.219 - Plásticos Madurei
Ltda.
N° 515.838 - AnClitor t a CottV:
Paranaense Ltda .
N9 457.990 - Pampeiro 5. A. Veículos e Máquinas Ageteolas
Ne 4450.493 - Transcoque •-- TKár:
portadora de Coque Lida.
Pedreira PROViOYfe:W'
N 470.4
Lida .
Mntieâtiti-sat
N° 501.761

Uds.
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N° 59.330
Júlio Fraga de CanaN9 794.082 - Palhinha S. A. Ind.
N° 778.805 -- Cidix - Calia
e Com. de Bebidas em Geral.
• Imp. c • Distia'anclora
cl. 6.
N° 456.154 - C M C Centauro pos.
N° 774.083
Palhinha S. A. Ind.
N 9 778.80e • Cidix
• Cidix S.A•
Moto Clube. - Retifiquei excluindo
N9 61.501 - Adindo de Almeida
e Com. de Bebidas em Geral.
- Ima. e Dist. - cl. I I.
a classe 50.
Barros.
N9 778.260 - E. R. Squibb
N° 778.807 - Ciclix
Cidix S.A.
N°
65.202
Alejandro
Brami
e
NP 973.143 - "Rei da Voz" ApaSons Inc.
- Itnp. e Dkt. - ci. 3.
Matias
Coltnan
Lerner.
relhos Eletro-Sonores S. A. - Em
N 9 778.823
Piloto
Ind. e
N° 778.261 -- E.
. Squibb
face da reivindicação de "cartazes",
N9 66.498 - Companhia Industrial
Com. Dako do Brasil S A.
Sons
Inc.
prossiga-se também na classe 25.
Ferrini.
N° 778.305 - E. Manograsso S. A. se 8.
N° 778.857 - Banquzi aDam.,
Tèrtgios aguardando anterioridades
N° 69.055 - Kurt Ludwif KolhaN9 778.304 Maquin
rienainn (oni. e Ind. da Fumos Ltda.
nig.
de
Terraplanagem
Ltda.
N° 347.836 - Fiação c• Tecelagem
Dancoin
cl. 44.
Distilaria Bellard.
Sant'Alia S. A.
N9 86.404 - Fernando Augusto da
N9 778.516 - Fábrica ' -libra S. A. • N° 778.866 - McCo , u , k Silva
Machado.
•
teia/abonai Harvester Comp tny
ciasN9 482.110 - Ventec Produtos
N° 114.391 - Cerâmica Sanitária Indústrias Químicas.
se 7.
Farinacéu ticos Ltda.
Porcelite S. A.
N° 778.518 - Nicolina Cobbato.
N° 778.965 • Perfecta • - 1) iva-1 C.
N° 184.610 - Ipanema S. A. N9 778.519 - Cia. Química inN9
114.212
Corri
Prodvás
Comda Silva - Cronimien os Industriais
Comercial, Agrícola e Participações.
dustrial
Cil.
patry.
N,° 778.568 - Companhia Taxtil Ltda. - cl. 13
N9 484.944 - Âncora Indústria e
N 9 778.966 -. Perlecta - David C.
N° 118.537 - Shell internationéde São Joancnse.
Comércio • Ltda.
N9 778.606 -- Cia. Nacional de da Silva --- Cruntimetr is Industriais
Research Maatschappij N V.
Ltda. - cl. 15.
N° 485.388 - Petrominas - Pe1\19 122.097 - Dr. Walter Fuchs. Doces Alimentícios.
• N° 778.973 .- Troy 'dor • Part
tróleo Minas Gerais S.
NI' 778.759 - Soc. Industrial de • Produtos Alimentícios N i tionais S.A,
N° 124.148 - Cooper Mcdougall
Na. 492.634 - 492.635 - 992.636 Robertson Limited.
Barracha Elastic S. A.
-- cl. 41.
492.637 J 492.633 - Lanifício
N9 778.761 - Cia. Quimica In?
N9 125.215 - Wilhclin Bahmidler.
N° 778.974 -- Cuproxy io - Prema
Sulriograndense S. A.
dastrial Cil.
N° 125.698 - Hoover Limited.
•- Preservação de Madeiras S. A. N°
778.812
Química
Fabril
InNa. 496.057 - 496.058 - 496.059
cl. 1.
N9 129.507 - Crane Co.
darp Ltda.
- 496.060 - 496.061 - Brasil InN" 778.976 -- jiihaatt'ra - Iforton
N° 135..429 - Irmãos Verardi Lida,
dústria Aeronáutica S. A. Biaer.
N9 778.822 - EstamparIa
F; Cia. Ltda. -- cl. 10.
N9 130.244 - Benedito Gonçalves las S. A.
N° 779.118 -- Servir - Rot•ary
N9 505.408
Fábrica de Lançadei- Murta,
•
N° 778.829 - Cerâmica São Cae- Club de São Paulo -- cl. 32.
ra Germer Ltda.
tano S. A.
N° 779.120 - Fito • - - Indústrias
N° 130.465 - José Lopes da Silva
N° 509 4 13
Armaiid Kaiin.
10. A. - - Prod. Cirúrgicos rkS.
N 9 778.831 - Cerâmica São CoeN9 444.614 - Elizabeib
Arden e Benedito Lopes da Silva.
cl.
N 9 130.530 - José Lopes da Silva tno S A.
(South America Inc.
N9 779.144 -- Confecçars Amoury
e Benedito Lopes da Silva
N° 778.832 - Cerâmica São CoeN° 456.574 - Terral S. A. Máqui-- -. A:naury
c1
36
Amaral de Medeiros (armo
S.
A.
nas Agricola,..
N° 130.959 - Compaanie. BordeN9 778.893 - Pernod.
• N 9 474.484 - Siclel - Comércio laise •Des Produits Chinaques.
N° 778.313 - Curso Magnetron
N° 779.002 - The Kalart Company
N9 142.886
Indústria S. A.
Santo Spitale. - Inc.
Mário Dunhant - cl. 33.
•
Arquivem-se os processos.
N9 779.153 --- Fermatr - E. I.•
N 9 779.189 - Sociéta de FabricaN° 504.019 - Bobilaia Iniústria_e
Du Pont De Nernout •s and Company
tion
et
de
Distribuition
de
Parfuniarie
!
Coa,érCio de Embalagens de Papéis
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- cl. 2.
et Cosmétique Diparco S. À.
Lt.da.
PRORROGAÇkO
N° 779.439 - Peri-Fan - ComN° 779.194 - Lab. Enter S. A. I panhia 2
Mineira de Várias Indústrias
N9 507.
-- Edita • -a Augusto
Rio, 2 de janeiro de 1967
N9 779.349 - JAb 'Feira Pay.
Santinho.
N° 779.407 - Linhas Corrente S.A.' N° 779.141 -- Peritex -- CompaExigências
N9 779.549 - Artur Eberhardt nhia Mineira de Várias Indústrias EXPEDIENTE DO SETOR DE RETèrmos com exigências a cumprir: •S. A. Inas. Reunidas.
cl. 23.
CEPÇÃO, INFORMAÇÃO E -EXPEDIÇÃO
N° 600.225 Alves Santos El Cia.
Prorrogação de ma..-cas
Prorrogação de Nome Começcial
- Ind. e Com. de Guarda-Chuvas
Foratit
mandadas
prorrogar
as
seN°
528.596 - Companhia de SeguLtda.
Rio, 2 de janeiro de 1967
guintes marcas abaixo mencionadas:
ros Guanabara - Companhia de SeN9 687.573 - Palhinha S. A. Ind.
Exigências
N° 516.169 - Addrassogt-aph-Mul- guros Guanabara.
e Com. de Bebidas em Geral.
tigraph
Corp. - Duplimat
cl. 38.
Processos e tia-mos com exigências
N9
766.845
- Bugre -- Sitco do, Prorrogação de marcas - com apostia cumprir:
N° 529.986 - Nelson de Oliveira
las indicadas pela Seção
.
Brasil S. A. - Ind. Metalúrgicart Almeida,
cl. 11.
Indústrias Silva Pedroza fada a junForam mandadas prorrogar as marto à patente n° .2.747
cas abaixo mencionadas com as anos,.
N9 605.201 - Fanapla S. A. FáN° 778.317 - Delia -- Leão únior
tilas indicadas pela aSeção:
Recomin Repres. Com e Ind. de brica Nacional de Plásticos.
•
Ei Cia. S.A. - el. 4.
N 9 605.036 - Jantzen Nada Melhor
Pisos Ltd., .. junto à pat -Fite n° 3972.
N° 658.214 - Produsits AlimentaiN9 778.318 - Leão - Leão Júnior Jantzan Inc. - cl. 36.
res S. A.
N° 8.889 - Garnet Carter.
el Cia. S. A. - cl. 4.
N° 660.328 - Asabrasil - Artefaa
N9 82.514 - Molmmai.1 A Orra.
N9 670.030 -• Escritório ImobiliáN° 778.334 - Quimio - Quimio tos de Aço S. A. - Ind. c Com. rio Adelino Alves Ltda.
- Prod. Químicos Coto. e Ind. S.A. d. 7.
N° 92.816 - liamat,ag
M B 1-1.1 N° 670.031 - Escritório Imobiliário - cl.
3.
N9 102.519 - Willi
N9 779.361 - Duponol
E. I..
N9 778.333 -- Chocolax
Adelino Alves Ltda .
Dro- Du Pont
De Nemours and Company
N" 105.259 -- Carlos Colmata.
gania
aVelgos
S.
A.
cl.
3.
N9 721.823 - *Rinder Ni. e Com.
N" 110.'344 - - Deni A zadlai.
N° 778.533 - Saroma - Standard - cl. 1.
S. A.
N° 779.937 - Peri Bom - Com115 787 - !dopa - Ind. e Com.
Brands Inc - cl. 41.
pla
nh2ia
c
3. Mineira de Várias Indústrias
Ima. e Exp. Lida
N'' 731.765 - Indústrias, Paramount
N9 778.567 - Esperança - Fábrica
S.
A..
- Emii 1 ziudin.
NP 117.010
Tecidos Esperança S. A. - clasN9 779.438 - Feri Chia - ComN9 734.016 - Indústrias Paramount de
IV" 125.887 - Hoover Ltd.
se
23.
panhia Mineira de Várias Indústrias
S. A.
N° 778.755 - Propinto Sd Essedê cl. . 23.
Diversos .
N° 737.479 - Martins Irmão Ind. - Moinho Selmi-Dei S. A. Ind. e
N° 779.440
Perifino
Compa.•
Arquivanicnto de processos:
e Com. S. A.
Com. - cl. 41.
nhia Mineira de Várias Inclústrit.s
N9 739.296 - Forte 8, Filhos Ltda,
N9 778.756 -- Progado Sd Essedê . 23.
Foram mandados arquiva: os proces- Moinho Selmi-Del S. A. Ind. e
sos abaixo mencionados:
N9 779.566 - Coca -Cola - Time
N° 755.979
Luitpold-Werk-Che- Com. - cl. 41.
Coca-Cola Company - cl. 43.
N 9 44.753 - /Manoel Eduardo da misch-Pharmazeutische Fabrik.
N° 778.775 - Mandara - Fábrica
Silva Caldas.
Títulos de Estabelecimento
N9 755.698 - Edite:ira Chuvisco Li- de Cigarros Florida S. A. - cl. 44.
prorrogados
N° 45.346 - Chinoin GvOgyszer mitada. •
N9 778.777 - Lambrata - InnocenVegyészeti Terméyek Gyára R T
N° 746.471 - Laborat6:do Wantuill
N° 756.326 - Dr. Paulo de Figue1- ti Societá Generale Per L'Industria
(Os. Kereszty & Dr . vVoiil.
S. A. - Lab. Wantuil S. A.
redo Ferreira S. Horta.
Meallurgica e Meccanica - cl. 6.
N9 49.421 - Serviço de AlimentaN° 778.778 -- Fiel - Móveis de cl. 3 - 2 - 48.
N9 765.612 - Jorge Ernesto GaulN9 778.774 - Fiação São Marcos
ção da Previdência Social SAPS.
Aço
Fiel S. A. - cl. 10
11 lirer.
cl. 22 - Indústrias Gaspatian S.A,
N° 47.255 - Jan Vanek e Jose f N° 765:614 - Etap - Empresa 17 - 40.
N° 778.803 - Cidix - Cidix S.A.
N9 778.804 - Cidix - Cidix S. A.
imp. e Distr. . • - cl. 6
P .Técnica e Artística de Publicidade Li8 56.936
Luiz Soares.
mitada.
Imp. e Dist. - cl. 21.
II - 12 •- 21.
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?uh/apaga° gaita alo acordo com) o art. tso do código do Propriedade Industrial
Do nerti 1 pl n bilee,
•017,
a CedTer a P2W,g. do 69 dica paro o deferimento do pedido Duo:iate esse :vazo poderão apresentam s. ss
,
aa
Nacional das ProPtatadado Induatebal aqtiêlea que se julgarem ai ejuclicarlos cum a conees ,,ae de •eeistrn

Termos ns, 757.084 a 757.113, de
pós metálicos para a composisâo de rin calmo. cobalto. bruto ou nareialinent
1-7-1966
_ preparações para totograt"is. °mau trabalhado. ‘ouraças. estanho orutt,
anmire — Indústria Nacional de Rádio ros para niquelar grassai e cromos pasmai-men t e trabalsado terra em orui
e Televisão S.A.
arodutos para dauir tintas. orussiatos em barra, Ferro manganes terro velh,
São Paulo
removedores. sabão acorre gusa em bruto ou parcialmente trata,
sais, salicilatos secantes, senabilizantea lhado gusa temperado, g usa inaieave
g ililatoa, soda cáustica. soluções quina lâminas de metai, lata em tõlra atá
EMPIRE
eas de uso industrial. solventes, mita sm fõlha latão eia chapas taraiIndustria Brasileira
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ni vergat aaes, ligas metálicas. innaihaa
custosas. para madeira. terra °arcues, magnesio manganês. metais na° erahN
Classe 47
construções. decorações. couros, tecidos, lhados ou parcialmente tr
abalhados Ile
Para distinguir combustíveis, lubrifican- tibraa• celulose, barcos e veículos. mica
tais em massa metais estanaialos.
aes, substâncias . e produtos destinados à
industrial P,
vernizes. zarcae
metais para su ga nique e zinco
Iluminação e ao aquecimento: 'álcool
Classe 20
Classe 10
motor, carvão a gás hidrocm-boreto, Petrechos navais e aeronáuticos: Âncogás metano, butano e propano, gás en. ras bóias, cinta de natação, fateixas, Para distinguir: Abaixa-linguas, abre
aocas adenótornos atastadores. agra
garrafado, gás liquefeito, gasolina, graflutuadores para hidrometriá,
ioa para •casos agulhas para injesão
tas lubrificantes, Óleos combustíveis,
paraquedas e salva-vidas
"aleos lubrificantes, óleos destinados à
algodão ti drótilo, alicates, amalgamas
Classe 22
Sluminação e ao aquecimento, óleos
Para distinguir: Fios e linhas de tõda aparadores, a p aradores para Fins médi
para amortecedores, petróleo e
espécie, fios e linhas, torcidos ou não; co-cirúrgicos, aparslhos para massagens
querosene
tios e linhas em geral para bordadas, aparelhos de pressão artenal a aparei!,
. Classe 45
costura, tecelagem, tricotagem e para de ditiermina, aparelhos de raios ultra
Cementes e mudas para a agricultura. trabalhos manuais; fios e linhas ob
violeta, aparelho de raio X aparelhas
t ihorticultura e floricultura, flores,
dos por processos guaiacos; fios as de intra-vermelho, aparelhos de surdez
plantas, bulbos e tubérculos
assentos para enfermos, ataduras; ba
raion para pneumáticos e linha de
turis; cadeiras para clínica médica. cam
Classe 43
pescar
braia hidróSla, cânulas, cataplasma de
guas gasosas, naturais ou artificiais:
Classe 18
caldo de cana, caldos de frutas; gua Armas e munições de guerra e caça: feltro, catgut, cera laminada. cêra para
anná; refrescos, refrigerantes; soda; 'ta• Alfanges, arpões, balas, baionetas, ca- instruções e articulação, cera colante
ropes para te Frescos
nhões, carabinas chumbo para caça, cantas para fins clinicos costómos, eu
Classe 23
cartuchos, dinamite espoletas, explosi- retas; dentes artificiais dentaduras, de
Para distinguir tecidos em geral, teci- vos, espingardas, lusis, fogos de artifí- pressores, dilatadores, drenos, duchas
dos para confecções em geral, para cios. metralhadoras, pistolas, pólvora. vaginais; elevadores, espartilhos. espé
cuba vaginais, esponjas clin.cas, estufas
tapeçarias e para artigos de cama r
punhais e revólver
espátulas, escalpelos, escopros. extrato
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim
Classe 3
aaroá, casimiras, fazendas e tecidos da Substâncias químicas, produtos e pre- res, escavadores; fios de linro Para te
2a em pesss, juta, jersey, linho, nylon parados para serem usados na medicina ridas. tacas; ganchos para músculos ce.
:afõmetros gazes, godivas, goivas, gáspaco-paco, percalina, rama rayon. seda
•
ou na farmácia
so, grampos para soturas, guta-percha.
natural, tecidos plásticos, tecidos impes
Laasse s
histerõmetros: irrigadores. instrumento.
meáveis, tecidos de pano cousa
Para distinguir substancias e produto: c:rúrgicos para operações: ligaduras de
e veludos
de origem animal, vegetal ou minerai
cânhamo, líquidos e pós para limpeza
em bruto ou parcialmente preparadas e
(2.20 e 1
polimento para fins odontológicos, li&Ira distinguir: Absorventes, acetona Abrasivos, em bruto, argila refratária xa, luvas e '
dedeiras de borracha, liasfalto
em
bruto,
algodão
em
bruto.
os. ma para • ossos, lancetas: massas plás&idas, acetatos, agentes quinaicos para
o tratamento . e coloração de fibras. te, cume. borracha .em bruto, bauxita, ben. ticas para fins odontológicos, máscaras
Mas, couros e asalulose: lagua-Faz. si. ;cant, bm.. cânfora, caoltin, chifres, cê para aneste.sa , mesas de operações, me
ras de plantas vegetais de carnaúba e
ãasssisia, anilhou: alumen, alvaiade.
belantes Industriais, alumínio can Pó aricuri, crina de cavalo, crina em ga sasa para curativos, martelos; olho aranti-incrustante.s, anti-oxidan espato, ervas medicinais, extratos oleo- tificiais: perfuradores. pés e braços ar:
ea, anti-corrosivos, anti-detonantea DM, sos, estopas, extratos de plantas, enxea tificiais, placas para ossos, pontas de
tatos, água acidulada para acumulado ira, What fibras vegetais. filares aêcas guta-percha para obturações de canais
ata, agua oxigenada para fins Industrl grafitea, •goma em bruto, granito em porcelana, protetores para seios*, p.nceis
aLt amônia: banhos aura gelvanizaçâo bruto, kieselghur. liquidas de plantas para garganta, pinças anatômicas, prominas, banzai, betumes, bicarbonato látex era bruto, ou phrcialmente prepa. tetores; rolos cirúrgicos de lâ de pau.
de sódio, de potássio; cal virgem, car• racha, minérios metálicos, madeiras em ruge para desgaste dentário, retoscópio
vaca, carbonatos, catalizacPorea, adulo bruto ou parcialmente trabalhados em bugia. ruginas: sariadeiras, sandaraca,
se, chapas fotográficas. composiçfie p. os. Foras, cerradas e aplainaas, mica, mar sêda e crina para soturas, sacos para
S./atores de Incêndio. clona, eorao,sivoa mores em bruto, óxido de manganês. gelo e bolsas para água quente, sondas.
esomatos, corantes, creasotpa; descorais óleos de cascas vegetais, óleos de ilaha- seringas para "lavagens e inleçôes, serdesincrustantes. dissolventes; emul- ça em bruto ou parcia/mente prepara- ras, serras para raquiotomia; tampões
a/20 fotográficas, enxofre. ater, etosai. doo, plumbagina em bruto, p8 .de moi higiênicos preservativos, tira-leite, ter.
t2s, eestearatos: fanal, filmes masibili cinero para fundições, pedras britadas mannetaos, tesouras, trepanos, toalhas
zeclos para fotografias. fixadoreo. flui piczes em bruto, pedra calcaria, plantas higiênicas, ventosas, verniz isolante para fins odontolaigicos
dao para freios, formol fosfatas inclua medicinais, pedras em bruto. guebracho.
vegetais, resinas, resinas naturais
Saiais. fós foros Industriais, aramem. raizes
Classe '39
fundentes para solda: galvanizadores resicluos taxteis. agido, seivas, talco Para distinguir; Artefatos de borracha,
gelazinas para fotografias e pinturas. em bruto, xisto, aisto betuminoco,
borracha, artefatos de borracha para
•
cato
glicerina; hidratas, hidrosulfitos; impes
veiculas, artefatos de sborracha não inClasse
5
meabilizantes, ioduretos, lacras; asaastaa
cluídos
em outras classes: Arruelas, arAço
em
bruto,
aço
preparado,
açc
NIPLI pintura, magnésio, mercúrio, nitr5.
tas, neutralizadores, nitrocehildPat ars> doce, aço para tipos, aço fundido aço golas, amortecedores, assentos para cacaldos, onidante. 8leo para pintara óleo parcialmente trabalhado, aço Pálio. tiac deiras., borrachas para aros, batentes de
de linhaça, produtos quiraicoa para has refinado, bronze, bronze em bruto ou cofre, buchas de estabilizador, buchas,
paeaaão, potassa industrial. papais ha parcialmente trabalhado bronze de buchas para lumelo, batente de posta.
liogracos e prellocopista peliculan seta manganês bronze em ntS bronze eni batente de chassis, bicos para . mamadelalvela. papéis para fotografias e análi barra. em fio chumbe co,. hrute s• ras, leaçadeiras, bocais, bases para tetaaa de Mboratówio, plgtuestkas !Meara, parcialmente preparado cimento me lefones, borrachas pau ~roo imbui-

:riais bta raí
n saor.b..c.cd() es
riam:tias de borracha rCdeits. o. ;,..ti
fe motor mimaras de .1r chupetas Lor•:12',:s niasi,os de burla, ha. cabos para
ter amentas thuveiros. calços de bor
racha, chapas e centros de 111:2Nd corrias de 'aorraclia
aosulas de borra ha
parac entro de ii;b, caças de borraha para maquinais. ...tipos de bosna ha.
aa a freios dedeiras ilesentupitharas.
:fiscos de mesa. descanso para pratos,
sncoatos, embolos. esailichos , estrados.
esponjas de borracha em quebraiacto
para oraeiras, tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha wuarndções pasa
automoveis guaru i sees. para aelataas,
lancharas para- ese,:iares, lâminas de
borracha para degrau.s. listas de borracha, manoplas Mal, a netas, 13 . (neto--0 para para•lainaa protetora, a 2
p ara-choques, pedal do acelerador pedal de aartida, geras para busmas,
pratinhos pneumáticos pontas de borracha para bengalas c muletas, rodas
tnaasiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para inoveis, sanfona. de via no suportes ie
aotor, sapatas do pedal do breque. re.
sernbaio e isolador, suportès, sarna
pneaumáticos, suportes de câmbio sanfonas de partidas. saltos, solas e solados
de borracha, surd . nas de borracha para
aplicação aos 4ios telegráficos e telefônicos, Cavadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagastas, tiras de borracha para eadsoração e substâra ias ciníni'ens
Roupas brancasC lapura
s37cama e mesa:
Acolchçoados para canais. colchas. cobertores, esfregões, troahas, guardanapos, jogos bordados, logos de cosinha,
lençóis, mantas para Camas, panos paro
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá o
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalbinals
(cobre pão)
Classe ia
Aros para guardanapos de papel
aglutinados álbuns (cri, branco) álbuns
para retratos e outógratOs balões lenCeto para brinauedas) blocos para

co rrespondência, blocos para cálculo
blocos para anotaçôes. bobinos. brocharaa não impressas, cadernos d—cres
ver, capas , para docurnantos, carteiras,
caixas de papelão. cadernetas. cadernos, caixas de cartão. ca/xas para pap elaria. carteies de visitas. •cartões eea
merciois. cartões indicas. contata
tolhia, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenha, cadernos
esciares. cartões ern branco. cartuchos
de cartolina, copas planográficas.
dernOs de lembrança. carretais de pe.
pelâo. envelopes_ anvialucros paro charutos de pape/. encadernação de papel
nu papelão, etiquetos. failhaa Indicas
tedhas de ceitzLese, guardanapos. livama
não impreasna livras fiscaia, livros es
contabilidade, mataaborrao. amamentas°
de papel transparente, pratos, papeilhas, napêts de estanho e de alumia:e,
papCs sem impress£10 papéis em branca
pam fôrrar paudca, atem 'almoço casa
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MARCAS EFOSVT ÂDAS
Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedado Industrial. Da data da publicação ccmeçara
sorrer o prazo de 60 dias Paia O deferimento do pedido. Durara° asso proso podereo opre3C.Wei osoo oposiperss ao Capem anwpia
Nacional da Psropriedade Industrial .equêlea quo co 9u1sareza pRojudicadca com a cUccr:.....)" de smigtro raquerido

ou sem pauta. papel crepon papel de
seda papel impermeavel, papel encerada
popel impermeavel
papei higiênico
para copiar, papel para desenhos, pa.
pai oara embrulho . impermeabiLzadc
papei paro encadernar, papel para ea?
cravei. papel para imprimir, papel pa.
rabna para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, popel da linho sapal
absorvente. papel • para embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papei. mios
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Claase Wis
Poro distinguir: Artigos da vestuardo=
O roupas faltas em geral: Agasalhos
aventais, olpargatas. anáguas, Pluma
toma. botinas, bluseies, boinas. baba.
Gomos. bonés. capacetes, cartolas., cora
puçau esmaeça coletes. Cap.23. &pies
cachecol.% calçados. chapdtsa, cite
Cletas. COMbiDLIÇõen, corpinho° calcei:
senhoraa e de crianças. salçaes. cal.
çca camiaas, ramisoltas, camisetas
.ncas. ceroulas, colarinhos. cueiran.
Mias casacos. chineloa, dominó°. achar
9u
-s , ta/atedias, tardas para militares asa
fraldas galochas, gravatas, sou.
assa logos do !ingeria jaquetas laquó.s
Uma' Moa lenços, teutneets,
teilatós . mantas, tnandflao, mantilhas, pa.
Ustráci, paalas. penhoar, pulover. pelerias
:catiods couches. polainas. pilamas . pcs
assa perneiras lutam:soa regalas
Sanha de damore. missão. sobretudos
eacpensórtos. saldas debanho. sandálias
Caseares. shorts. ,,ungars. sbalas ou alada
mucos, turbantes ternos, uni crinas
, e vestidos
Casse 31
adesivos para vedação. anêis para Rin.
dação argolas para vedação. arruelas
Saara vedação; barbantes. barracas de
Campanha, betume pana vedação. lias
chias para vedação. bujão (sÓl ba Para
tarraxa): cabos, canaletes, cordas, cor.
"ál ála cordoalhas. cordaes. correias da
çamarnissao de tesda espécie; enzár.
asa esferas para vedação; titilhos pare
çmarradias, forros para vedação. tuge
fliossça: gachetas; juntas 'para vedação.
Sanas. lonas paro tratos de velculos:
9ançi deiras. srnassas para vedação, mo.
relhas: tampões para
55.0 nana vedação :
Vedação (Rias não medicinais), tendas
'altas para vedacrio. tubos para vedação
tufallacões para vedação: viiivillas paia
vedação
Classe 34
ertinadora cortinas, capachos. encerats, estrados, linóleos, oleados; passadeiras; panos para assoalhos; para
paredes e tapetes
Classe 25
131belots, cartões postais, cartazes, disgals, desenhos artísticos, decalcomanias
:qstatuetas, estampas, gravuras, frutas
Jle vidro, figuras de ornatos, fotografias,
hagens ,manequins, maquetas, obras de
aaintura e cartazes para decorações e
cp',ara exposição, projetos, mostruários de
mercadorias para propagandas
Classe 2
aubstâncias e preparações químicas
Medascci agelcuItusa. a saber: adubos,

ch inani precioso, serviços de saladas
do lascas de metal precioso. ser., OS do
corveta do metal precioso, Mineres de
entala preciosos, turibulos de metal.
traw..allatas
lapidadas e vasos de
.
metais preciosos
Classe 30
Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas
sues partes integrantes
Classe 15
Para &alagas- Artefatos de ceamla
porcolaaa. talança. louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de cila, de caK.
de jantar, serviços de refrescos e ib
imbldao a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
atEna, bandeljas banheiras, biscoiteiras
lidas, botijas, bules. cateteiras canecas
:astiçaiu, chavenas. centros de maca.
zompoteira. cubosê, descansos de porca
ana, escarradeiras, espremedores. Efluis
P unis, garraals, globos, jard:neiras
.das, jarrões. lavadedos, lavatórios lelnis suas de porcelana, mantoguelras molheiras, moringas, palite:roa,
sedestala pias. pires; polvilhadires;
sorta-facas porá, puxadores, receptas
-ulos, salep os; serviço de chá; taças
,ara café, travessas, terrinas, orinóla
vasiraas. vasos sanitários e siadas
Classe 12
Para distinguir artigos de metal co
tnum e miudezas de armarinho: Alfâ
rara máquinas de escrever. grafite
neles, alfinetes de segurança, agulhas
paro lapiseiras. Roma arábica. gra:a/se-3 argolas, botões, colchetes, dedais. tive
dores. lápis em geral, la p iseiras, as las, e fechos corrediços. garras, erifs.J
guisas para aporias): iápis minas Pari de metal pera enfeites de vestidos, ilhas,
grafites. minas para penas. máquinas de ses, lantejoulas. missangas e presilhzta
nrrever má q uinas de calculai. maqui
Termo 2. 9 757.114, d
nas de sornar, máquinas de multiplicar
Oivaldo Leão Garcio
mata-patos. porta -tina, iras porta-carias
São Paul,
boa aorta-lá pis. aorta -canetas, porra
:arras, p rensas mendedores de papais
eus etleiOS cara pa peis rse r f iiradares
réguas. raspadeiras de borrões. stencili
cura
rini.as e sinrsirot
Classe 29
Para distinguir: Espanadares, esci3V 45
comuns, lambazes, resdos, vassouras e
vssculros
Calasse 13
durusos e' Pomadas para limpeza da
uell e - maquilage depilatórios desta Adereo:» ele metais 7*-c'esos semi
dou dotès. Vinaure aromátim. aõ de arros rir • " ni ni.reços de
, talco perfumado ou não. Mein para pedras pr P cicsas e suas i'mitações. :alo, : I
Temam e sobranceiras. preparai:ice pare nos de messi s arca:rasos semi.sseciosm,1
embelezar cílios e olhos, carmat) pare e suas ¡Mascas ..., si:ancas anéis. ars, .
o rosto e para os /abica sabão e creme gos de ‘antasia de trema preciosos
para barbeai sabão liquido parti-medi balagandan.s dr metais preciosos Ou
D'u nâo. e la:metes dentifrícios em laS sereapreciosos bande?as de metais pre
sovaras rsassicass'
m.sta ou liquido sala perfumado: pare ciosos. tterloques de metal preciosos
iambos, pentes vaponzadores de perita brincos de metal precsoso ou semi
Classe 3;5
ale, escavas para dentes. cabelos unhas preciosos. Pules de metais preciosos
e 01/105, SaqU infles perfumado. nrep-ara
carteiras de metais ares : cara: colares Para distissuir; Artigos de vO4Unr1e1
doa CM pó. pasta. l icruidos • r: tijolos de metais p reciosos ou semi preciosos e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Parti o tratamento da: unhas irli&coi contas de metais precsssos copos de aventais olpargaras anáguas. blusas.
ventes e vernizes, removedores ela cari CIOSOS. diamantes lapidados. to de our, horas, botinas. blusões. boinas, babacuia, olicerina nertumada Para os cebo fio de prata. fivelas de metais precis, douros, bones capacetes cartolas. cara.
I os e preparador para descolorir unhas coe cateteiras dc metais presas:sai
ouças, casacão, coletes capas, cheias.
co rnos e Pintas ou sinais artificiais afear, joiaq falsas ientejolss de metal. ore
.achecols calçaler, abai:teus. cintos.
para a pele
ciosos, medalhas de m?.tai • r reveso- • intas combirm ,. (Ses corpinhos. calças
sem -preciosos e suas I Iiiita‘eirS to, de -animais e de (.1%incLu, car reies. calClasse 27
,as .:ams.), camisolas, camisetas.
Para distinguir artefatos de saiba 01: de ouro pedras precitos! para !asa p;
trecos. ceroulas. colorirmos cueiros.
sia ,ira
fibra: Cestas, cestos, cabos paca niers <Iras semi-prec osas par:
;aias casacos chinelos dominós. ec.har1
Ta
,
r
ato
traita,13es
de
perolas
p
e
sinos, cestos para costuras. csstos aa-p.
nes Fantasias tardas paro mil l tares co.'
pães, caixas para acondicioament JS. tais preciosos. servuo• di , chp e b
eivais fraldi,s corit'aus nravatas porde
metais
preciosos.
sen.
iças
1caixas par aenfeites, esteiras, embos.
nais, embalagens, estojos, guarniçõeg de metal pi . ecioso. st'i't'.,o de m i t. ..., c. -os. ¡oure-. de 'ingeria.

aii.ibos artificiais para o solo. álcalis
para fins agricolas. bactericidas, ceras
para, enxertos, cianamIde de calcas
como adubo Para o cola detumectorea
desinfetantes usados na agricultura
na horticultura, escórias básicas pare
adubos, essências para exterminar animais a plantas daninhas, extratos dt
suassia para fins horticola.s. tertilizass
Ias para o solo, formicida. guano,
tifugos, massas para enxertos, pastilhas
para • destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruis truartos, hervas c plantas dans
has, .re.as para fins agrícolas, sais para
fins horficolas, aulastancias quissicas
Para destruir Insetos, hervaa a plantas
daninhas,. venenua contra a vermisaa
venenos ;«rn Insetos a visgos
contra lagartas
caps=
Alaznarea atacadores para eapartilhers
e calçadas, ataduras de salgada° para
clivemos fins, enceto para fina medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
porias, cadeados cana ara móveis e
oianoD, carapuças para cavalos, ardões, debruns, lã, fitas forros franjar
festão, feltro para órgão, fofos galas.
detea lamparinas, mochilas, mosquites
ros, 'nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens o cenhosas.
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos RDZSMOS, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, ainhaninhao para vestidos
telas, tampos para almofadas, não ka.
zendo parte de móveis. artigos este
feitos de algodão, cânhamo, linho. luta
'seda, raiou lã pelo e fibras não
lacluidos em outras classes
Classe 48
Pare distinguir: Perfumes. essências, es
tratos, água de colônia. - água de touca.
zador. água de beleza. água de quina
am.a de rosas. agua de alfazema. água
Par. barba. loções e tônicos para tw
tab.:elos e para a ()E:e brilhantina. ban
dolma, "batons" cosinêtreos, fixadores
le penteados. petró.eos óleos para m
'libelo. crave refuvenescente cremes goT

para utensílios, malas, pesseisas, redes,
rédeas, suportes para filtros sacolas;
sacos, telas para assentos de cadeiras
Classe 16
Para distinguir: Amido, anil, usai ck
1-rússia, alvaiade de aincQ abrasivos,
algodão preparado para limpas metais.
detergentes, espremacetes, esta-ata de
anil. fécula 'para tecidos, f6gore3 de
céra e de madeira, goma passe leVD.,,
daria, limpadores de luvas, liquido: de
branquear tecidos, liquidas mata-gorda,
ma para roupas c nata óleos para rosa
pas, Usina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica. sabão em pó.
sabão comum, cabilo de estragas e ea.
ponáceos. tijolos de polir e versais
para calçados
Clama 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para fintas, akeP
dores de cartas, ansalvos. borrachos.
berços para ma:aborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de pape!, carbonos
carimbos. caranbadores, co l a prata Papel
coiadores. com passos. cestos para coorespondência. desenhadores, duplicado
res.' datadores. estofos oara desenhos
estofos para canetas, estojos com minas
esquadros. estofos para laais. ~tos
estiletes para os °eia fui-a dores. I` ria
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luvas, ligas. lenços, manás, meias.
maiôs, mantas, mandrio, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
penas, pouches, polainas, pijamas, pu/tilos. perneiras, quimon,os, regalos.
robe de chambre, rolpâo, sobretudos,
auspensórios, saldas debanho, sandálias
'Meteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
roucas, turbantes, terras. uniformes
e vestidos
-ry,-. 1-lon n. 9 757.116, de 1-7-1966
Osvaldo Leão Garcia
‘,..a Paulo

UA/e
INDUSTRIA BRASILEI R A _

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos
*Ventais. alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas. 'aba
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara
pagas. casacão. coletes. capas, chales
Oachecols. calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calça:
de senhoras e de crianças, calções. cal.
9111, camisas, camisolas, camisetas
Cuecas. cares tias. colarinhos, cueiros
mias, casacss, chinelos, dominós, acharpez, fantasias, fardas para militares, co.
kgiais. fraldas, galochas, gravatas, gor
roa jogos dt (ingeria. raquetas, laquês
Amas. ligas, lenços. maniata, meias
(Paios, mantas. mandribo, mantilhas. maWs. pelas, penhoar, pulover, pelerinas
limpa pouches, polninas. pijamas. pu.
ahoe, perneiras. quimonos. regalos
Mãe de chambre, roupão, sobretudos.
kiapensórios, saidas de banho. sandálias.
Meteres. shorts, sungas. stolas ou elackss
toucas. turbarias, ternos. uniformes
e vestidos
Ulmo n. 9 757.117, de 1-7-1966
Refinaria Nacional de Sal S.A.
São Paulo

Classe 91
Sal

Terinos n. . 757.119 a 757.125, de

1 -7-1 966

.
A Imella Amaral Ltda.
São Paulo

papel higiênico, pope] impermeável
para copiar, papei para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para es.
craves, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, poria' de linho papel
absorvente, papel para embruhar taoaco, papelão, recipientes de papel ro-

piano" carapuças para cavalos, cor
Iões, debruns. lã, fitas forros franja
festão, feltro para órgão, fofos galar
iates, lamparinas, mochilas, mosquitei
Po& nesgas, ombreiras e enchimento
para roupas de homens e senhoras
panos para enfeites 1 e móveis, ata
fazendo parte dos mesmos, palmilha,
passamarks, pavios, rédeas, rendas ra
des, sacas, sinhaninhas para vestido
telas, tampos para almofadas, não sa.
tendo parte de móveis, artigos este
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda. Mon lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Térmo U.0 757.126, de 1-7-1966
Móveis Jules Ltda.
São Paulo
.

setas de papel. rótulos de papes rolos
de papel transparente, saca . 2 P papel
serpentinas, tubos, posnw
e tuberes
Classe 8
Aparelhos luminosos e letreiros
luminosos
Classe 28
Para distinguir: ALI:tatos de a/ateria;
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de *substâncias aniClasse 2-3
mais e vegetais: Argolas açucareiros
Para distinguir tecidos em geral, teci armações para &cios, bules. bandejas.
IRDÚSTRLA BRASILEIRA
doe para Confecções em geral, para oases para teletones, baldes. bacias boltapeçarias e para artigos de cama e sas, caixas, carteiras, chapas cabos
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim, para ferramentas e utensílios. cruzetas
Clame +3
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de raixas para acondicionamento de alilã em peças, juta. iersey, linho, nyloa nentos caixa de mater:al plástico para vlóveis em geral, de metal, vidro, dl
paco-paco, percalina, raini. rayon, seda baterias, coadores, zopos, canecas, coo- iço, madeira.. estofados ou não, inclunatural. tecidos plásticos. tecldns imper. chas. capas para álbuns e para livros ave móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
meáveis, tecidos de pano couso
cálices, cestos, castiçais para velas usadas, almofadas, acolchoados pare
e veludos
caixas para guarda de ibjetos. carris. móveis, bancos, balcões, banqueta*
Classe 22
ehoa coadores para chá. descanso para bandejas domiciliarei, berços, biombos,
Fios de algodão, fios sintéticos, cánba- pratos, copos e copinhos de plásticoos -ndeires, carrinhos para chá e café,
mo, juta, lã, nylon, fios plásticos, fios para soraetes, ca:xinhas de plástie onjuntos para dormitórios. conjunto:
de séda natural e rayon, para tecelagem, Para sorvetes, colherinnas, pasinhas
sala de Jantar e sala de visitaa
para bordar, para costura, tricotagem e garfinhos de plástico para sorveres for.
miuntos para terraços jardim e praia,
croché
minhas dt plástico pare sorvetes, discos. .onjuntoe de armários e ganinetes pari
Classe 32
embreagen de material plástico, cuba- :opa e cosinha. camas cabides, cadeiras
Para ctineuir: Almanaques, a gend-is agens de mater:al plástico para sorvegiratórias, cadeiras de balanço, caiara
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- res. estojos para objetos, espumas de de rádios, colchões, colchões de molas,
tálogos, edições impressas, revistas, ór- sylon esteiras, enfeites para automó. disaensaa, divisões. divana. discotecas
gãos de publicidades. programas radio- veia, massas anti-ruidos. escoadores de -h_ madeira, espreguiçadeiras. escrivanifónicos. rádio-televisionadas, peças tea. sratos, funis, fôrmas para doces, fitas nhas, estantes, guarda-roupas, roma,
trak e cinematográficas, programas
para bolsas. Sacas, guarnições guarni- nesinhaa mesinhas para rádio e teavicircenses
lições para porta-blocos. guarnições ,ao. mesinhas para televisão. mJsiares
Para 1:quidificadores e para batedeiras oara quadros, porta-retratos, poltrssas
Classe 38 Aros para guardanapos de papel le frutas e legumes, gcarnições de ma- witronas-camas, prateleiras, porta-chaag lutinados. álbuns (em branco), álbuns terial plástico para utensílios e eibjetos. néus. aoks sofás-camas. travesseiros I
vitrines
pare retratos. e outógralOs, balões (ex- quarniçOes para bolsas, garfos, galerias
ceto para briaguedos) blocos para para cortinas, ferro laminados, piás
Tfrrno n.° 757.127, de 1-7-1966
cO rrespondência, blocos para cálculos tico& lancheiras, manteguelras, malas
Móveis jules Ltda.
blocos para anotações, bobino*, brochu- adufas, prendedores de roupas puxadoSão Paulo
ras não impressas, cadernos de escrede móvela, pires, pratos paliteiver. capas para documentos, carteiras, os, pás de coainha, pedras pomes ardMÓVEIS JULES
adros de papelão, cadernetas, ceder. am protetores para documentos pia
LT DA
noa, caixas de cartão, oaaras para pa- eadores de água para aso doméstico
pelaria, cartões de visitas, cartões CO. aorta-copos, porta-nique:s, porta-notas
Nome Comercial
:nereida, cartões índices, confetl. cais p orta-documentos placas, rebites rodl.
toSina, cadernos de papel melimetrado alias, recipientes, suportes, suportes para
Têrrao n.° 757.128, de 1-7- 1966
e em branco para desenho. cadernos guardanapos, anidro. tubos, tigelas.
Móveis Jules Ltda.
çaio Paulo
*aderes, cartões em branco, cartuchos rubos para ampolas. tubos para seria.
de cartolina, copas planográficaa, ca- gaz. travessas, tipos de material piás'
dernos de lembrança, carreté:s de pa- las, sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilha,
pelão, envelopes, envólucros para cha- nes para acondiclinamento, vasos, xirutos de papel, encadernação de papel caras. colas a frio e colas são incluídas.
VIDA MANSA
ou papello, etiquetas, Rolhas tndices em outras classes, para borracha para
Mb% de celulose. guardanapos. livros corrumes, para marceneiros, para. sapa.
não impressos, i!vros fiscais, livros de teiros. para vidros pasta adesiva para
INDÚSTRIA DRASIIIIRA
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
mater:al plástico e Mgeral
de papel transparente. protos, papeli.
Classe 14
a.:lasse 10
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
aiansares, atacadores para espartilho, vlósais em geral. de metal, vidro. 411
sem
impressão,
papéis
papéis
etT) brancc
calçados, ataduras de algodão para iç madeira g:dotados ou não, Inales
para ferrar paredes papel almaço corr
fins exceto para fins mediei
.óvela para escritórios: Armário,.
ou sem pauta, p apel crepon. papel -de -avessos
mis. bandeiras, bordados. braçadeiras
rrr.ários para banheiro e pare raspei
seda, papel impermeável. papel encerado
aortas, cadeados caas ara móveis s usadas. almofadas. ecolchosJos para

multimesa
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sabão comum, sabão de 'esfregar e sa- gadores automáticos, lâmpadas, a,a are- ' tas especiais para canetas tinteiro e tire
ponáceos, tijolos de polir e verniz
lhos de luz fluorescente, aparelhos de tas Comli c!D para cs..:re n er (exceto the
para calçados
comunicação interna, esterilizadores con- tas para pintura de Casas, tetos e paClasse 50
redes e exceto tintas ri, cal)
densadores, bobinas, chaves elétricas,
Impressos: Papéis de carta, papéis de comutadores, Interruptores tomadas de
•
Classe 32
oficio, cartões comerciais e de visitas, corrente, fusível. aparelhos fotográficos Para distinguir: Almanaques ag • ric; ia,
impressos, envelopes de qualquer tipo, e cinematográgieos, filmes revelados. anuários álburs impressos, boletins, carecibos, faturas, duplicatas, letras de binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- tálogos, edições impi essas. revistas, órcâmbio, cheques, notas promissórias, de- mação, abat-jours e lustres. máquinas gãos de publicidades. prog ramas radiofônicos, rádio-televisionada:4. peças teabêntures, apólices, ações, passagens.
• para lavar roupas para uso
trais e cinematográficas. pragramas
cupons, papel mata borrão e fichas
doméstico
cif-cansei;
Classe 19
Classe 9
•
Classe 21
Para distinguir: logos, brinquedos, pas- Instrumentos musicais de corda e suas
satempos e artigos desportivos: Au- partes: saoleo, lira. órgão hamonies, Alaraares, atacadores para esnartieson
)omóveis e veículos de brinquedos, ara- cravos, espinetas, citaras: violinos; vio- e calçado., ataduras de algodão para
mas de brinquedo, baralhos, bolas para las; harpas; pianos; violoncelos: contra- diversos fins, exceto para fina medicitodos os esportes, bonecas, árvores de baixos, banodlins; rabecas; guitarras. nais, bandeiras, bordadas braçadeiras,
. ths caos mo móveis e
natal chocalhos, discos de arremesso Instrumentos musicais de sopro:, metá- borlas, c-i'frz
pianos, carapuças para cavalos, corlesportivo figuras de aves e animais
licos ou não e suas partes: barítono:a
logos de armar, jogos de mesa, luvas sax-trompas. saxofones. trombones de dões, debruns. lã, fitas forros franjas
Térmo n.o 757 .129, de 1-7-1966
p
ara esporte, miniaturas de utensílios pistão; ciaram trombetas; cornetins, festão, feltro para órgão, Solos galarTermec — Terraplanagem Mecanizada
doinéaticos, máscaras palas esporte, na. clartnetes; pitanos: flageolets, flautas; leses, íamparinas, mochilaa, mosquitelLimitada
aas, oanani, ombreiras e enchimentos
São Paulo
Jadeiras redes para pesca. tamboretes eboés; helicons: trompas de testeías: para roupas de homens e senhoras,
e varas para pesca
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas; chato
panos para enfeites de iedveis não
Classe 48
melas; outros instrumentos musicais; ? azando parte dos mesznoa palmilhas,
Para distinguir: Perfumes, essências ex gaitas de fole; harmoniuns: adufes; sanpassamaalcs, pavios. rédeas, rendas retratos, água de colônia. água de touca.
fonas; harmôniaas e castanholas
des, sacar, sinhaninhas para vestidos
dor. água de beleza ágio de quina
Classe 14
telas, tempos para almofadas, não 'cágua le rosas, água de alfazema, água Vidro comuna, laminado, Entb31.11.3`jc rendo parte de móveis, artigos êstcs
para barba, loções e tônicos para os em tõdas as formas e preparos. vida
cabelos e para a pele brilbantina. ban. cristal para todos os fins, vidro induz"( feitos de 1-3.godeo, cânhamo. linho juta,
seda, ef3.012 10 pelo e fibras não
(tonna. "batons" cosméticos. tiaadoees trial, com telas de matai ou composifada:elos em outras c:asses
INDUSTRIA BRASILEIRA
de penteados, petróleos. óleos para os ções especiais: ampolas. aquarios.
cabelo creme revanescente. cremes gor. aadeiras alinotarizes. bandeias, enbe.
Classe 42
Classe 7
durosos e pomadas para lirnaeza da tas cadinhos, cântaros cálices, cante Pare distinguir: Aguardentes. aperidTratores e máquinas de terraplanagens pele. a "maquilage" lepilatórios, deso. de mesa, cápsulas, cavos, eapelhos al; VOS, an:Z, bitter, brandy, conhalue, cer
genebra. gut, kumel,
dorantee. vinagre aromático. pó de erros ratas. garrafões graus globos, haste
-vejas.fum,
Tarmo n.° 757.130, de 1-7-1966
• Terraplanagem Mecanizada e talco perfumado ou não. iates para Jarros, jardineiras, licoreiros mamadei res, meta:, puncb pipermint. rhuto,
pestana e 'sobranceiras. prepados para ras, manteguetras, pratos, pires. porta sucos de &uras sem álcool, vinhos—verLimitada
embelezar cílios e olhos. carmim para :Sias. ',Meeiros, potes. pendentes pe
mouth vinhos espumantes, vinhos
São Paulo
cminados e wh:sky
o rosto e para os lábios sabão e creme lesta is saladeiras serviços para ao
Classe 23
para barbear, sabão liquido perfumai,- sas. va gos vasilhames, vidro para ai
ou não, sabonetes. lentifricios em
frescos, saleiros, tubos. tigelas, traves, Para distinguir tecidos em geral. tecipasta ou líquido. sais pertuinados para araças, vidro para relógios, varetas dos para confecções eus geral. para
banhos. pentes, vaporizadores de pertta vidros para' conta-gotas, vidro para tapeçarias e para artigos de cama e
me; eacóvas para dentes. caaelos uuhaa
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.,
automóveis e oara bara-brisas e
e cílios, saquinhos perfumado prepara.
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
• davas
doe em Pó. Pasta. liquidos e tiremt
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
elasse 17
praa o tratamento das unhas. diseol. Para distinguir: Lápis comuns, lápis de paco-paco, percalina, raini, rayon, seda
ventes e vernizes. removedores da :ui cie- e para cop.ar; as mesmas três qua natural. tecidos plásticos, tecidos finou,.
aula. glicerina er 4urnada para os cabelos lidadas de lápis com a' mina móvel; gra
meáveis', tecidos de pano cotas°
Classe 33
e preparados Rara rlescoloir uneax
tites ou minas comuns, de côr e para
e veludos
Sinal
cílios e pintas ou si,nais atificiais óleos copiar; giz para desenho e giz para
Classe 41
'rermos os. 757.131 a 757 . 50. de
marcar (exceto giz ara bilhar); canee .•
para a pele
1-7-1966
.
Para desenhar (exceto o incluivel em elcacnceras aletria, alho, aspargos,
•
Classe 43
Sérgio Augusto Penei Keil!
Aguas minerais. agras gozosas arti ti atras classes); porta-giz; lápia de lou• açúcar. alimentos para animais, amido,
São Paulo
ciais: bebidas espdmantes sem álcocia sa; lapiseiras, era ona e craions rtiSti amendoas, azneinas. amendoim. araruta.
guaraná, gazosa: essências para refrige .:0s; canetas, canetas-tinteiro. penas Pa arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banto. bacalhau. batatas, balas.
'antes: refrescos: refr l geraftres: socla ra canetas-tinteiro e penas comuns pa
ri escrever (exceto as de metal precio biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
suco de trutas. sifõrs a xaropes
café em pó e eis grão, camarão. canela,
sol ; presilhas para canetasointeirw
Classe I3
eadores le penas; caixas para penas -m pau e em pó, cacau. carnes, chá,
Para distinguir os seguintes artigos elé• tinteiros: mata-boarao; borrachas de sa 'arametjs chocalwes, confeitos, cravo
tricos: Rádios. aparelhos de televisão. tar de tóda espécie para tinta e para cereais, coeanho, creme de le:te. cremes
mel(
erit(,-; rem tte tes. compotas, cangelade:ras. sorveteiras. apare - lápis: elast LOs (faixas de borracha en
Classe 46
* hos de refrigeração enceradeiras. as. forma de fita), anéis de borracha (ex g? ca coalbs,da. castanha, cebola, condi?ar,s ,estingier• Amido. an:l, azul da oiradores de pó fogões, torirs e foga
aetr os incluiveis em outras classes) mentos para alimentos, colorantes,
atissia alvaiade de zinco abrasivos reiros elétricos, chuveiros. aquecedores, protetores de
pontas de lápis de tôda chouriços, ilandê. doces, doces de truin o.1;10 nrepsirialo para limpa; meta,. halanças, ferros elétricos
le engomar e
tas espinafre asseria:as alimentares, em.stergep rea CSpl rellaCCP`S. Cs trato de oossar. batedeiras. com: 'tf 'eiras, expre. espécie; &usa elástica para calcula.
(preta) e para memoranda: abridores padas. erviliaata enxovas, extrato de toé.-4, fécula para tecidos. lós foros de mediares li q uid , ficadores elétricos, má
de cartas: pesos para papel; raspadores: mate. fearinezt elimenticias, lavas. fé.
!a
aa%
i e de niadaira, goma para ia van- atinas para mem e moer legumes e
estôlas para desenhos: réguas; esqua. cuias. .13-con, Macio, fermentos, feijão
Ma. limpadores de luvas. liquidai.
carne. resistências elétrica:, fervedores dross tábuas ou canchas ara desenhos. f:gos fritas. 'trutas aelcas naturais e crie:iii-igucar tecidos. lí q uidos mata-gordia estufas. ventiladores paen 'a s e bules vamos
para p apel e tachas: papel cor ailizadas, filicose, goma de mascar, aorw: para roupas e mata ecos para rou- elétricos. ref! ,. tores, relógios de ar re- bolso:
papel estendi: caixas de tinta duras. 01'e-eidos, grão ele Wel. gelatina,
zaa °hena óleos pata limpeza de
frigerado formas elétricas máquinas para escritórios ou desenho: pires Para
póa de branquear rrupa. salicato fotog ráfica a e ejetei tog rá ficas cam- t nta nanauira: tintas ara carimbos, tire goiabada. geleias, berma doce ken*
a &ódio, soda cáustica. sabão em pó. painhas eletricas. garra (as térmicas. re- tas eanquim de qualquer espacie, tia- mate, bortaligna lagostas, línguas. le;re
coridensa4o, le:ta em pó. legumes em
móveis, bancos, balcóee, banquetas
bandejas domiciliares, berços: biombos
cadeiras. carrinhos oara chá e café
COIlluntos para dormitórios, comiuntoa
para sala de jantar e sala cla visitas
e • 'antas para terraços, lardim e praia
tonjuntoo de armários e gabinetes para
topa e cosinha, camas. cabides, cadeira'
agira 'atua cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões, divans discoteca
de madeira, espreguiçadeiras. escrIvani
Nhas estantes, guarda-roupas, mesas
earaanhaa mezinhas para rádio e telead
Olo. mezinhas para televisão. moldura,
para quadros. porta-retratos. Nitririapoltronas-camas. prateleiras. porta-che
peus. sofás soláa-camas. travesseiros
vttrinea
_
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MARCA.S.DEPOSITAD4S
Punlme,çâo aleita do acórdo com o art . . 130 do Código da Propriedacte Industrial • Da data da publicação começará
a correi o prazo de ra'f dias paro O deferimento do pedido Durante esse. prazo poderão apieaentaT 'imas oposasões ao Departamento
. Nacional da Propriedade Industriai) aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requesado

°amen a lentilhas, linguiça louro niaa- louros. bonés capaaetes. cartolas, cara-1
ca saimenricias mar:aros. manteiga lo u ç as casacãe, coletes. capas, chatas;
margarina. manse:ada
macaraiii.
alascachecols.
calçados. chapéus.
cintos.
' na de tomate, atei e melado. mate. mas. cintas. combinações. corpinhos. calças
,1e senhoras e da criançascalções.
cal,
C3taa para m.ngaus. molhos. moluscos
trata i na . morta d ia. nós moscada no :as. camisas, camisolas. camisetas
cuecas.- ceroulas. colarinhos. cueiros
223. óleos comestíveis. ustras, ovas
puas, paios pralines pimenta. pós Pare ça.as, casacos. chinelos, dominós. achar
pudins. nickles, peixes, presuntos. pa nes fantasias. tardas para militares. cotês. peta-pois pastilhas, pizzas pudins; ¡ amais. fraldas, galochas, gravatas, gorqueijos. rações balanceadas para anl- ros. ogos de lingerie. Jaquetas.. laquês
maio requeijões. sal. saga sardinhas luvas: ligas, lenços. mantôs meias:
oanduiches. sorvetes, suai de tomate e de maiôs mantas mandrião, mantilhas. pakratas, rorradas tapioca, tâmaras. talha. ietós. palas. penhoar. pulover pelerinas:
amigas. pouches . polainas. Difamas puRIM, trernoçoas tortas. tortas para alinhos. p erneiras. . quimonos. regalos
mento de animais e aves. COrreéeS
robe de chambre roupão. sobretudos
amido e torrado
suspensórios. salda, de banho, sandálias
.
Classe 38
Aros para guardanapos de papel aueteres. shorts sungas. stolas ou siadas
toucas. turbantes ternos. unitoones
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
e vestalos
para retratos e autógrafos, balões (ea-

-

aa...

cato para brinquedos) blocos para
Classe 35.
•
cOrrespondência, blocos para Cálculos
.,ouros e ptles preparadas ou não. cablocos para anotações, bobinos. brochumurça. couros, vaquttas, pelicas. e arras não impressas, cadernos de escre:dato dos mesmos: Almofadas de cora
ver, capas para documentos,. carteiras,
ros, arreios, balsas. carteiras caixas
caixas de papelão. cadernetas, cader- chicote: de couro. carneiras capas Dará
nos, caixas de cartão, ca:xaa para pa- álbum. e para livros embalagens de
pelaria, cartões de visitas, cartões c o - :ouro. estolas. guarnições de couro para
merciais, cartões índices, confeti. car- automóveis. guarnições p ara porta-blotolina, cadernos de papel inelimetrado aos, malas, maletas. porta-notas portae em branco • para desenhO, cadernos cnaves.
,
p orta-niquels. pastas, pulseiras
esclares, cartões em branco; cartuchos le couro. rédeas. selins. sacos p ara vinde cartolina, copas planográficas, ca- lem. sacolas saltos. solas e solados.
demos de lembrança. Carreté"...s s..e patirantes para arreios e valises
palão, envelopes, envólucros para chaClasse 21
rutos de papel, encadernação de papel .
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas s ara distinguir Veiculos e suas aartes
fõlhas • de celulose, •guardanapos livros ntegrantes: Aros para bicicletas sJta
não impressos, livros tiscais, livros dei Táveis. auto-caminhões aviões amarcontabilidade, mata-borrão. amara:ratos 1 ecedores. alavancas de câmbio parcos.
de papel transparente, pratos. papeli- areques braços p ara veiculos ")iciele
nhos, Papéis de estanho e de alumin:o. as carrinhos -ta más- . carretas sota
papéis sem impressão, papéis em branco O s onetes. carros ambulantes main Iões.
para forrar paredes, papel almaço com 'merca. tratoreF- carros- Nervos -a,ros
ou sem pauta, papel crepom papel de sangues, carros-inigadaes carros mr.
seda, papel impermeável, papel encerado nas. Carroce rias. chassis chapa cir
papel higiênico, papel impermeável -tilares para 'veiculas cubos de veanilos.
para copiar, papel para desenhos pa- 7.orrediças p ara veiculas direção. desli.
pel para . embrulho impermeabilIzado ladeiras. estribos, escadas rolantes elepapel paro encadernar, papel para es- vadores para nassageiroa e para carga,
crever. papel para imprimir, 'papel P a - sngatea p ara carros.' eixos . de direção.
fronteiras para velei -Lios. guidão.
rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose. pope) ,' e Unhe papel iocornotivas. lanchas. motociclos. rnolaa.
absorvente , papel pa..a. embru p ar ta- matocicletaa motocargas moto furgões.
baco. papelão, recipiemes de papel ro- nanivelas navios. ônibus, para-choques.
setas de papel, rótulos de papel. rolos )ara-lamas. para-brisas. pedala pantões.
de papel transparente, sacos de papel rodas para bicicletas.. • ralos para bicicleserpentinas, tubos, postais de cartão ta. reboque, radiadores Dam veículos.
rodas para veicula. selins. iieiclos.
e tubeMs de papel
ra p tes para veiculas. vagões. velocipaClasse 37
áee, varetas 4e contrõle do alogadot e
Roupas brancas para cama e mesa: acelerador. tróleis trols•bus mames de
Acolchçoados para camas, colchas. co..
.
carros. toletes fros -a rroa
bertoars, esfregões, fronhas, guardanapos, joans bordados, jogos de casinhas,
Classe 44
lençóis. mantas para camas. P anest Para 'Mino • em folha. em corda e ent ritilo,
cosinha e panos de pratos, toalhas de. limo picado. desfiado e migado, acon.
rosto e banho toalhas de mesa. va- c ictonado em latas, pacotes e quaisquet
ria.; par.. i--ltar. toalhas para chá C antros reciPietes adequados, charutos
café, toalhas para banquetes. guarni- c ;garrilhos e cigarros de palha: artigos
ções para cama e tres:1 loallainhas para hunantes tais como: piteiras, aa
cachimbos orientais (narqui
.
(cobrs r-saaa
I- Chimbos,
lel)), boquilhas; rareiras, cigarreiras
. :lasse lb
Para distingia , Artigos de vestuários para cigarros, e bolsas para fumo; is'e roupas feitas era gerai: Agasalhas, caseiros. resíduos de fumo e rapé, palha
apearas. sopanotaas aaMposs, blusas. arara cigarros. em carteiras ou botina
com ou sem boquilha e cigarros
batas, botinas. blusões, boinas, baba-

Termo n." 757.151, de 1-7-1966
(Prorrogação)
Orlanlo Sozzi
São Paulo

obe de cila br,.. roupão. sobretudam
suspensórios. saldas de banho. santCáliaa,
meteres. shorts. sungas. stolaa ou aludia
roucas, turbantes ternos. multo=
e vestalas

PRORROGAÇAQ

Termo ri.' 757.155, de 1-7-1966
IVIatteo Punalfi
Ç.

Paulo

0.9CLIe

Classe 6
Titulo de Estabelecimento
.
_
TCrino n.° 757.152, de 1-7-1966
( Prorrogação)
Charles Assine
Sgo R.11110

SI LHOU EIVE HFA LTR
STU MOS INTERNATIONAL
Rio de Janeiro... Est.
gia Guanabara
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
'Ruim n. o 757 .153, de 1-7-1966
Bráscred S. A. Brasileira de Crédito,
Financiamento e Revestimento
São Paulo

o
A

QUI' VALE
SUA TRANQUILI DA DE

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n. 9 757.154. de 1-7-1966
Inciússaia de Roupas Piemonte Ltda.
São Paulo

a

ir.M

O kl 1' R

Indústria BraRilekira

Para distinetin a
:r
rUg l6
o.5 de veattárigg
roupas teitas ,itn geral: Agua/Ima
v eniais. aiparg a anáguas. bit=

aotas. Potinaa alusões, boinas> baba,touros, bonés. capassres :arrotas, cama
auças. casacão, coletes, capas. diaba>
zac hecols. calçados. chapéus. ciatte3s
antas. combinações. corpushoS. calçou
te senhoras e de arianas. calçõe.% aaa5
camisas.
.:a.a.
camisolas,
:tascas, ceroulas, colar:aluis, mrafiaw,
:aias, casacas. chinelos, dronitión. eckm.
323. fantasias. fardas para militam cp.
¡ecoai,, fraldas, galochas, gravatas, ç%1--,
-os. logos dt linaerie, laqueta, !ard&
uvas, ligas, terçam manteo
naiós, mantas. ataadribo, masaills:-.3, na=
et6s. balas, aerificar. pulover.
lhos. Perneiras, quimonos
seugas. p ouches. polainas. pijama, 9c=,
.obe de chambre, roupão, ecbs~us p ens6rlos. saldas de banhe, smadáEfa
meteres.aborta. sungas. atolas ou aladt@J
toucas.- turbantts, taram, üttifo=
e vestirias
Têrmo n. o 757.156., de 1-7-1966
Manufatura Sul Americana de Tabaaw
Sociedade Anônima

São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhes
luANCHMTER
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
.t O CIGARRO 's
botas, botinas, blusões, boinas babadouros bonés. capacetes, cartolas. camoecas casacão, coletes, capas, chulas:
Classe 44
cache colà, calçados, chapéus, cintas.
ta -tas, combinações. corpinhos. calças Tabaco manufatura ou não, artlguã
de senhoras e de crianças calçõ'àe. calpara fumantes
ças. camisas. camisolas, camiseta. —
Têm° n.° 757.157 de 1-74966
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias, casacos chinelos, dominós. ec.har- Organização Contábil "Branco" 1r rAia
São Paulo
nes tanta sias tardas para militares. co
'raiais fraldas, galochas, gravatas garfos. aos de ¡ingeris. jaquetas. laquês
ORGANIZAÇ -ÃO
lt vas ligas traços, mant8s, meias:
Coa vABI
r."(aiós mantas. mandria.). mantilhas. pa.
"BI ANCO"
l etós. p alas. penhoar. pulover, pelerinas
p anças. ponches polainas, primata
Nome Civil
nhos.
p erna:. as (1i/ir/IMOS, regalos,
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Pniniesçíto feita de acordo com o art 130 alo Código da Propriedade Industriai Ca da?:a 42.e publiettea anmeçarti

s

,

•

a cuÀLer () pi azo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante 2c.0 prazo poderão aprwentar o -tan nnosiçõez no Depu anient,0
Nacional di Pro riedade industrial anuídas que se julpa.rnn prejudicados com a doneess‘lo de registro requerido

p

Termo n.' 757.158, de 1-7-1966

E. Vieira dos Santos
Guanabara
.

•

UJNALEX
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
_
Termo n. 757.159, de 1-7-1966
Sociedade Territorial 1V1ônic aLtda.
Guanabara

9

Térino a." 757.162 de 1-7-1966
Estfincia Pilar S.A.

ventais de Illez,d ,:ugueteleiras caisas
para accinflicitnianiento de alam:nuns. I
São Paulo
caideiroes. Jaçaioias, chatearas. careta/ i
3‘ s. conchas coaddres; distintivos, ao
aradb,as, .axadas. erocariens. esperas
eriçares esgu.chos entelteS para .211.:105
PRORROGAÇÃO
Junbus. esteres para arreios. -munaleiras. tortriers nLC5. re;To vro _urrai
P
zaonn terroltus facas, tacões, r"Cha
5 1
uras t2Tra u bui a carvão "em:ten.-1s
Â •
111, 'õTifli
para doces freios -eira
estradas de ferro, trina-feiras: ganchos
Classe 43
arribas adros gancho para quadros Agua mineral
q.mzis cara :Irruagens. insignias.
•
19.tninas, hroren os. laias de imo:
Termo n. 757.163 de 1-7:1-6
Companhia Agro-Industrial Gameleira ;arras; criachad. has molas para i3orta.
incaas paro venezianas. martelos :LadPernambuco
-eras. inairizes. navalhas, puas: pas. pre
çjuS, arafusos.. picões. porta-gelo; ou'
Companhia
seiras. porta-pão porta jóias. paliteiro% I

e

P

n» 757.170. de 1 - 7 - 1066
Norte Representações Ltda.
Pernambuco

.1" érinu

.

L4

, ,
.

o

, •

Classe 33
Representações em geral
Térico n." 757.171, de 1-7-1')66
Euricles de Aragáo
Rio de
ira

s

p

• Agro - Industrial Gameleira
Classe 50
Administração de bens e compra e

venda de imóveis

o

Termo n. 757.160, de 1-7-1966
Iluri Goytacaz
Guanabara

Nome Comercial
_
Termo n." 757.164 de 1-7-1966
"Mercúrio" — Compz,nhia Nacional

da

Seguros
Guanabara

E CÍFRI
COMPANHIA NACIONAL PE SEOCROS.

Titulo
Termo n." 757.165 de 1-7-1966.
Antonio Marzola

anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radio-

fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinermatográffras, programas
circenses

9

Termo n. 757.161, de 1-7-1966'
Irmãos Teixeira Ltda.
Rio de janeiro

Classe 32
.Artigos da classe
a] ,,s tal/
Ilhaili
s rorcaleze:Termo n.° 757.172, de 1-7-1966
'criares. travadetras..,..4s. dt arame. forneiras, rrincos. runos poro emanam:mo Bozzano S . A . Comercial, Industrial C
Importadora
trilhos para Inas de correr taças.
S.a) ',atilo
'rases-a i, runhulo s, v asos vasilhames
e verruma
_
Termo n. 757.167 de 1-7-1966
Esguire Propaganda Ltda.
(1nanaharri

o

3 CONTRA U A
CIDADE
,.

O riMPO BA BORRLDIA

Class 32
Progrtanas de televisão e radiofônicos.
Publicações em geral•
_
Termo n.° 757.168 de 1-7-1966
Anselmo Flórido Machado Christovão
I1
Fernandes
.
Guanaba ra

Classe 39
Artefatos de borracha

PRORROGAÇÃO.

Minas Gerais

.

tes. reqadores: servit.os _le dia e café.
serr. .errows. saf.:no,>. sdc,,rrolha. tv-

,

PRORROGAÇÃO

Class 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,

C PIMIPPAL

r

panelas, roldanas, alos rara p.as, rei».

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 757.166 de 1-7-1966
Serraria Jacaré Ltla.
Guanabara

JACARÉ
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tÔda espécie
cutelaria em geral e outris art:gos de
metal o saber: Alicates. alavancas. armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu

Eolvm IPE'
Classe 33
Titulo
Termo n.° 757.169, de 1-7-1966

Companhia Calçados Fax
Guanabara

PROMCGAÇÃO

(5) \N
z ;lass.e 48
Para '..istinguli Perfumes -ssencias ex..
tratos )ciiiii le .:0iOnia 1gua de rouca.,
dor agiu, Se oeieza águo de quina
A ua ie rasas, flgo, ie alfazema 'Nanai
ara :/arba tacões e tônicas ara at
cabeias e para a peie. :wilhantina hOlffp

c

4

pp

p

*Ana isZlons" rostnéticoa fixadores
de Denteados. etróleos. óleos tiara et
cabeie creme revanescente. cremes poro
durmas e omado Para Ilmrnezo da
pele e rnagullage lepllatórios. deses
dorawee vinagre aromanco. pó de arr023
e talco ne.efumado ou n2a !nata noral
estora e zabranceiraa. prepada naza
er.o_bzai cilioá e olhos, carmZen ou-ne
o ?asco e paro os lábias, aabao e creme
a o barbear cabi10 liquido perfumada
1 eu
C.a. nbanetes tentlfelelos em nka
pasta an liquido. sais perfumados cmra
banhos, pentea. vaporidcr?s' d fiarkt.

p

g

.

g
pr

ç

g

y

.

i

careiros: b.rocaa, iigarnas, baixelas
bandeilas, bacias. uddes, bimbonieres.
bules; cadinhos. cadeados. castkals co
'heras para pedreiros correntes. cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento. colunas
cobtas de metal pam norteies. canos 'ir
mear]. chaves de lenda chaves ,sgle-e,
1 tebegio, elilleCU, uvas, Ca chepots,

,50

me: escóvas para Jan a s., cai 10e. tinhaD
e Mlios, scpulnhos perfumar' ). veparat.
dos ::ta pó. pasta llquldo e ti/oW

q

Classe 36
Calçados

praa e tratamento das unhas. disen14
1 ventes e trarnlzeâ removedores da 'mel.
CUla glicerina erkimada para os cabetn5
e Preparados para 4e2ccValr umbu.
alma e Mates ou sinal atIficials, óleos
para e pele
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

L correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderias apresentar suas oposições ao Departamento
a Nacional da Propriedade Indtastrial aquêles q ue se julgarem prejudicados COM a concessão do registro requerido .
Termo n." 757.180, de 4-7-66
.tscrevet. máquinas de calcular, maçais
Mineração e
"Copacal" S. A.
nas de somar, máquinas de multiplicar
Comércio
inata-gatos, porta-tinteiros porta-carina
São Paulo
aos. porta-lápis. porta-canetas, portacartas, prensas. p rendedores de papéis
oercevejos clara p apéis, perfuradores
CO? AC AI,
réguas. raspadeiras de borrões. stencils
Incliipria
Brasileira
p ara mimeógratos. tintas e tinteiros
Vias
1NDÜST RIA BR ' .5f LM&
Termo n. 9 757.177, de 4-7-66
Classe
( Prorrogação)
Para distinguir: Materiais para constru.
Classe 50
Companhia Swift do Brasil
'cies e decorações: Argamassas. argila
Unpresos para transações imobiliárias
ireia, azulejos, batentes. balaustres. bica
—
os de cimento. blocos para pavimentaTermo n.° 757.174, de 1-7-1966
Ao calhas, cimento, cal, cré. chapas
kestaurante e Bar Ramon — Rei do
'rolantes, caibros, caixilhos. colunas.
Frango Assado Ltda
-1u.pas para coberturas. 'caixa:, degua
Rio de Janeiro
'abras de descarga para etisos. edifica.
aeies premoldadas. estuque. emulsão de
',ase asfáltico, estacas. esquadrias, estru- uras metálicas para construções. lamas
Classe 41
a: de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Farinhas de resíduos de carne e de le junção, 'ages, lageotae. material 150.
carne e ôsso; Ossos moídos, farinhas de ante contra trio e calor, manilhas, mas.
resíduos animais compostas; tôdas para sas pare revestimentos de paridas. ciiaIndústria - Bretalleir:ar
alimentação de- animais
deir as para construções, mosaicos. pro
lutos de base asfáltico, produtos para
Classe 41
Termo n." 757.178, de 4-13-•66
tornar impermeabilizantes as argamas
J'çangos assados, refeições, doces, sucos
"Copara'" S. A. — Mineração e
;as de cimento e cal, hidráulica. Pedraà frutas, sanduiches, carnes em conserComércio
lulho. produtos betuminosos. impermea, va, presunto, salames e mortadelas linSão Paulo
SPa
ilizantes líquidos ou sob outras formas
oiça, compostos comestíveis, massas
nara revi-semento e outros como na pa•00menticias, creme de leite, queijos, favienentaçãO, peças ornamentais de ci.
CISNE
tiníms e cereais, frutas frescas, secas e
alento ou gesso para tetos e paredes.
conservadas
Itstdki trj,a Brasileira oapel
pare forrar casas, massas anta
.011.
Termo n.° . 757.175, de 4-7-66
icidos para uso nas construções, parEdiaardo's Foods, Inc
quetes, portas. portões, ,pisos. soleiras
, Classe 16
Estados Unidos da América
Para distinguir: Materiais paar constru- Para portas. tijolos, tubos de concreto
ções e decorações: Argamassas, argila i. elhas, tacos, tubos de vtntilação, tanareia, azulejos. batentes balaustres, blo q ues de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs
:os de casinto blocos para pavimenta
ção, calhas, cimento cal. cré. -.hapaa
Termo n.° 757.182, de 4-7-66
;rolantes, caibros, caixilhos; colunas:
Classe 31
( Prorrogação)
Qpsulas para a vedação dê recipien- chapas para coberturas, caixas dácitra Cida mar S. A. Indústria e Comércio
tes: tampas para a vedação de reci- .aixas de descarga para etixos, edificaSão Paulo
pientes; rôlbas para a vedação de
ções premoldadas. estuque, emtiksão de
recipientes
base asfaltico, estacas, esquadrias, estria
rrorrogaçao'
turas metálicas para construções, lameTermo n.° 757.176„ de 4-7-66
cIDAMAR
las de metal ladrilhos, lambris, luvas
( Prorrogação)
de junção. lages, lageotas, material iso Indústria Brasileira
F,agle Pencil Company
'ante contra frio e calor, manllras, mas...':stados Unidos cl-; América
Classe 11
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro- Ferragens. ferramentas de tôda espécie
dutos de base asfáltico, produtos para cutelaria em geral e outris artigos de
-ornar impermeabilizawes as argamas- metal a saber: Alicates, alavancas, arsas de cimento e cal, hidráulica, pedra mações de metal, abridores de latas
Julho, produts 'betuminosos. impermea arame liso ou -farpado. assadeiras, açuailizantes liquidr ou sob outras Inrrna, careiros: brocas, bigornas. baixelas
simeatação.
peças -ornamentais de d- bandeijas, bacias, baldes, blmbonieres;
Classe 17
3ara revestimentos e outros como nas bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coAstiges para cacritório, almofadas piara
lheres para pedreiros, correntes, cabides
tax, rimbos. almofadas para tintas, abei- rento ou gesso para tetos e paredes chaves; cremones. chaves de parafusos
sapei
para
forrar
casas,
massas
anti
de
caras.
arquivos.
borrarhas
giorea
conexões para encanamento, colunas
berço,: para as.,taborrão, borrachas para ciclos p ara uso nas construções, par. caixas de metal para portões. canos 4e
austas,
portas,
aortões,
pisoe,
soleiraa
as. 1:imo-lias p ara desenhos, cofres
mearl, chaves de fenda .chaves isgleisa
tas, cetnet.;,s tinteiro. canetas para p ara portas. tijolos, tubos de coacretc cabeções, canecas. cipo& cachepots
nho. contado-es de p apel. carbonos telhas, tacos, tubos de ventilaçao, tan centros de mesa, coqueteleiras caixas
• boa, essrimisedoses, cola para papel. lues de cimento. J' . 1AS vigamentos e
para acondicionamento de ai:mentos.
vitrõs
nota:fores. cosapassos, cestos psats corcaldeirões, caçarolas, chaleiras, mictai.
iisaperdencla, desenhadorea, duplicado
Termo n.° 757.179, de 4-7-66
sai, conchas coadores; distintivos, do.
ées, datadores, estojos para desenhos
"Copar21" S. A. — Mineração e
bradiças; enxadas, enxadões. esferas.
atolo rara caretas. estofos com minas
Comércio
engates, esguicho& enfeites pare arreios
ucitiadror, easca ps pare lápis. espetos,
São Paulo
estribos, esferas para arreios, espumapara
capéls,
furadores.
fitas
OtfIetea
leiras; formões. Noices, ferro para cortes
liara máquinas de escrever. grafites
"COP ACA L"VA
capim, ferrolhis, facas, facões, fecha!Sase lapiseiras. roma arábica, gomamMINERAÇÃO E COURCI O
duras ferro comum a carvão, 5êruteitas
ima, lápis ete geral, la piseiras. ma
unis. fôrmas para doces, freios para
guiem oers apontar liofq. abas sare
[estradas da ferro, frigideiras; ganchos,
I\Torne coniercial
arafftes, Intrir.? --s , a ,,,,.,4 -,,;01,i,,a, Ir
'rirmo n.9 757.173, de 1-7-1966
Recreo dos Bandeirantes Imobiliária
Sociedade Anônima
Guanabara

MEIRANTES

R 8

fl
_______,

ucelCape

Eeia

grelhas gar‘os. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, leininas, liroreiros. latas de 11%03
¡arras; machad.ráas, molas para porta,
moias para venezianas. martelos idrretas. matrizes; navalhas; puas: pés. p regos, parafusos, alceie& porta-gelo; riseiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros.
panelas. roldanas, ralos sara pas, rebites, regadores; serviços cie chã e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha:
, oura talhe rad, atlhadeiras, torqu aze,
enazes, travadeiras, ea'as dt arame. tocwiras, trincos, tubos para encanamento.
-falhos para palas de correr. taças,
ravessas, turíbulos; vasos vasilhames
e verruma
Tèrmo n. 9 757.181, de 4-7-66
(Prorrogação)
Cida mar S. A. Indústria e Comerei:s.
•
São Paulo

Prorroga4o
CIDAMAR RAMI
Indústria Brasileira
Classe 15
Para chstinguaa Artefatos de ceamiza,
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café.
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
!atrasa, bendeljas, banheiras, biscoiteiras
bidês botijas, bules ..a.teteiras canecas
castiçais, c.havenas centros de mesa,
compoteira.• cubos& descansos de porce.
lana, escarradeiras, espremedores. ateria
funis. garra 4as, globos, jard:neiras jarros jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras. maçanetas de porcelana, mantaueiras, molheiras, moringas, pelite:roa,
pedesta: , pias, pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros; serviço de chá: taças
para café, travessas, terrinas. orinóis
Têrmos na. 757.183 e 757.184, de
4-7-66
Im p orliga — Comercial e Importadora
'IP Ligas Metálicas Ltda.
São Paulo

IMPORLÏOA

Industria Brasateira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço funeirlo
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
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 metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsatio, ferro ou bruto
em barra, ferro mangaria. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba.
tilado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em ferira, latiu
em fôlha, latio em chapes. /atito cri,
vergalheles, ligas metálicas, lianalhns
magnésio, manganês, metais tilo caba.
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Irichutrial. Da data da publioago começará
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lbados ou parcialmente trabalhados, Metais em massa metais estampalos,
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tõda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu.
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coIberas para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos Je
mear', chaves de fenda chaves isglêsa
cabeções, canecas. cipos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de al:mentos
caldeirões, caçarolas, chaleiras, caleteiras. conchas, coadores; distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma
delras; formões, %ices, ferro para cortar
capim, ferrolhis, facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, teruteiras,
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas, gar ços, ganchos para quadrot
gonzis para darruagens; insígnias; l'.•
mas, látnina.s, liroreiros. latas de lixo.
jarras; machad:nhas, molas para porta,
moles para venezianas, martelos, derretas, matrizes; navalhas; puas; pôs, P re gos, parafusos, picões, porta-gelo; p0'
atiras, -orta-pão, porta-ióias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebite.. regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tew
souras, talheres atlhadeiras, torqueze,
tanamea, cavadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pinas de correr. taças,
travessas, turibulos;' vasos, vasilhames
e verruma

cias, flocos de cereais, frutas em calda,
goma de mascar, pastilhas, pralinés,
pás para pudins, sorvetes, sucos e
xaropes
•

• PROVI DEM AL
Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: café torrado em grão
e moído_
•Termo n.° 757.188, de. 4-7-66
• Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo

'

CLIPPER DIAMOND
HIDOSTPIA ORILSREIRA
Classe 46
Artigo da classe

• PRORROGAÇIO
GABRIEL GONÇALVES S/A.
• IMPORTA DORA DE FERRAGENS E LOUÇAS

Têrmos ns. 757.195 e 757.i96,--r"
4-7-66
Sidney Cocchi fi Cia. Ltda.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° 757.187, de 4:7-66
(Prorrogação)
Alves Lima S. A. — Indústria e
comércio
São Paulo

Nome comercial
Termo ri." 757.193, de 4-7-66
Geobrás Importadora e E y a,,ré.,,-Iora
Ltda. •
Guanabara

PRORROGAÇA0
SAFRA
Indústria Brasileira'

ISRASILIEIR,

Classe 41
Para distinguir: óleos comestíveis e
gorduras vegetais
Termo n.° 757.189. 'de 4-7-66
(Prorrogação)
Modas A Exposição Clipper. S.
São Paulo •

A.

•RORROGAÇÃO

Classe 41
Para distinguir: salão • de chá
termo n.° 757.190, de
(Prorrogação)
Orellard Alberto Walter Tmelie
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO
TIILL
Industrio Brasileira
•
Classe 41
Para distinguir: fermento ein pó, aiacar de baunilha, pudim de gelatina, sorVetina e Pó para fabricação de sorvetes
Têrmo n.° 757./§1, de 4-7.66
Indústrias Alimentícias Maguary tide.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Para distinguir: balas, biscoitos, bombons, caramelos, chocolates. coberturas,
confeitos, conservas, doces; essências
aromáticas, farinhas e massas alimenti-

Termo u.° 757.194, de 4-24
Abrasivos Clippor Dia mond 1.1%.
Guanabara

Termo n.° 757.186, de 4-7-66
(Prorrogação)
Gabriel Gonçalves S. A. Importadora
de Ferragens e Louças
São Paulo

.1406STRIA BRASILEIRA
Termo n.° 757.185, de 4-7-66
João Batista de Azevedo
Mato Grosso

Termo n.° 737.192, de 4-7-66
Companhia Continental Agricola
Cafeeira e Comercial "CNCF,C"
Guanabara

MAGUARI
WOBSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Doces em geral

c;mase
kicachofras, aletria, alho, espargo:
amém:loas, ameixas. amendoim, araruta
sçacar. alimentos para animais, sonido
arroz. atum aveia, aveia, azeite. azei;
•onas. banha. bacalhau, batatas, balas.
isimoitos. botrbonis. bolachas, baunilha
:dl em pó e em grilo, camarao, meia
mt Pau e em pó. cacau. cernes. doe
~elos. 'chocolates. confeito* cravo
-emala. cominho. creme de leite, cremes
Limenficlos. croquetes, compotas, PIO
jica, coalha/ia, castanha. cebola eonfl,
tentos pira alimentos, colorastes
Itouriços, desde, doce*. doces de fru
'as . espinafre, essências alimentares, em
Nadas, ervilhas. amovas. extrato da to.
mate, larialias alimeaticias, favas, tendam, limos. fardo, foramatos, fd)11o.
iço., Mar frutas data natural' e cri*
abadas; glicose, goma de temais, gorgremulos, grilo de bto• ~Me
roiabada, 9chtiaa, larva dose have
,nate, hortaiiças, Incidas língua* leite
oodanando, leite ao pó, legume em
.osuarva, lentilhas, liagtdça, tom, ima •
ama:Mas. madaces, cosaidga
margarina, inarradada . amainflo,
* de tomate. mel e melado, mate, asas.
mut para mingau*, molho* moluscos
nodarda, mortadela, aba comada, ao.
tea Meos comestíveis, ostra* ovas
PIM paio* praline*. pimenta, pós para
pudins, picklaa, peixe* presuntos, pa.
te., petit-pois, paittilhas . pizzas. pudins:
meijoii, rações balanceadas para animal* requeijões, sal, saga, sardinhas,
sandulcfnes, salsichas, saiamos. sopa anatadas, sorvetes, suco de tomates e de
'ruiu: torradas, tapioca, &tiaras. talha,
1m. tremoços, tortas, tortas pare alimento de animais e aves. torrões.
toucinho e vinagre

Classe 6
Para distinguir máquinas de Offit
Geasse 8
Para distinguir dispositivos para sOltie
elétrica
—Têrmo

n, 5 737.197, de

Sidney C9cchi 6 Cia. Lir .
São Paulo
gs.

INDÚSTRIA RE MÁQUINAS
DE SOLDA UNIVERSAL"
•
Classes: 6 8 e 33 •
Titulo de estabelecimento

termo n.9 757.199, de rtIr
Unam Brinquedos Nacionais S. A.

São Paulo

PRORROGAÇÃO,

MD. BRASILEIRA]
Classe 49
Parc distinguir jogos, brinquedos, pa(-

satompas e artigos desoortivoS::
tocliSvein e veículos de brinquedo „.
nrreas de brinquedo baralhos, leoIas
z,a, ri

todos os esportes, bonecas, "árvo-
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PubIlcaçâo feita de acôrdo com o art. .130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo p
oderão apresentar suas oposições ao Departamento
Warional . da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do -registro requerido
rea de natal, chocalhos, discos de arre-1
iinasso desportivo, figuras de aves e

aves e animais, logos de armar, logos
ge mesa, luvas para esporte, miniatuImo de utensílios domésticos, máscaras
'para esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n.°' 757 .198, de 4-7-66
Campana S. A. Indústria de Artefatos
de Borracha e Calçados
São Paulo

CAMPANA O TENIS
QUE MA IS JOGA
NO BRASIL
Classes: .36 e
Titulo de estabelecimento
Têrrno n.° 757 .200, de 4-7-66
PaTise 1 Cavichioli
São Paulo

Têrmo ii. 757.20'3, de 4-7-1966
Rãrlio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

Difusora
Blumenau
Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n.° 757 . 204, de 4-7-1966—
Rádio Televisão Paraná S . .
Santa Catarina

Rádio Blumenau
Classes: 32 e 35
• Titulo
Termo n. o 757. 205, de 4-7-1966
1:" ' li o Televisão Paraná S. A.
Santa Catarina

IV BLUMENAU
Indústria Brasileirtj

Termo n.° 757 . 209, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

Rádio Televisa°
Chisses: 32 e 33
Titulo
Termo n.'` 757.210, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

DIFUSORA
JOINVILLE
Classes: 32 e 33
Titulo
Térmo n. 757.211, de T4-7-19-66 —
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

Rádio Joinville

Classe 8
Classes: •32 e 33
Instrumentos de precisão, instrumentos
Titulo
c2enti t1cos, aparelhos de uso comum;
Termo n. o 757.212, de 4-7-1966
Instrumentos e aparelhos didáticos;
Rádio Televisão Paraná S. A.
Moldes de tôda espécie; Acessórios de
Santa Catarina
aparelhos elétricos ( inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.):
Aparelhos fotográficos radiofônicos, cinematJgráficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados
Classe 42
Aguardente de can..
Indústria Brasileira
Termos ris. 757.206 a 757.208 de
4-7-1966
perimo n.° 757 .201, de 4-7-66
P
Televisão Paraná SÃ.
Classe 8
Comissária Gaivão S. A. Corertrfaem
Santa Catarina
Instrumentos de precisão instrumentos
de Imóveis
científicos, aparelhos de uso comum;
Pafaná
Instrumentos e aparelhos didáticos;
Moldes de tôda espécie; Acessórios de
aparelhos elétricos ( inclusive válvulas,
lâmpadas; tomadas, fios, soquetes, etc. ) ;
Aparelhos fotográficos radiofônicos, ciClasse 3".•
Classes: 22 e 33
nematográficos, máquinas falantes, disTitulo
Titulo
cos gravados e filmes revelados
Têm° n.° 757 .202, de 4-7-66
Classe 32
Termos as. 757.213 a 757 215, de
Rádio Televisão Paraná S. A
Para distinguir: Almanaques, agendas
4-7-1966
Santa Catarina
anuários, álbuns imp ressos, boletins caRádio Televisão Paraná S . A.
tálogos. ediç8es

IV JOINVILLE

EDIFICIO GRANI

IV BLUMENAU

impressas, revistas.

Televisão
Blumenau

Jtádio

Classes: 32 e - 33

- Titulo

Santa Catarina

de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televisionadas, pewt teatrais e cinematográficas programas
circenses
Classe 38
Ações, apólices, cartõe§ comerciais e dei
visitas, cabogramas, cheques, cupons,.
'Classes: 32 e 33
debêntures, duplicatas, envelopes de,
Título
qualquer tipo etiquetas impressas, fatuClasse 32
ras, letras de câmbio, notas promissó- Para distinguir: Almanaques. aqenri as
~. rnpéls de carta, recibos e rótulos anuários, álbuns impressos, boletins, ca-

TV JOINVILLE

talugos, edis,oes inipressas. revistas, Órgãos de publicidades, programas radiotônicos, rad:o-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas; cabogramas, cheques, cupons,
debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos
Termo n.° 757 . 216, de 4-7-1966
Classes: 3 2e 33
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

RADIO TELEVISÃO
BRUSQUE
Titulo
Termo n.° 757 . 21_7, de 4-7-1966
R á dio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

DIFUSORA
BRUSQUE,
Classeh: 32 e 33
Titulo
Têrmo n.o 757 . 218, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S. A.
Santa Catarina

RÁDIO BRUSQUE
Clasls: 32 e 33
. Titulo'
Termo n.° 757. 219, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A
•
Santa Catarina

TV BRUSQUE
Indústria Brasileira á
Classe
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, . aparelhos de uso comum;
Instrumentos • e aparelhos didáticos;
Moldes de tticla espécie; Acéssórios de
aparelhos elétricos ( inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc . ) ;
Aparelhos fotográficos radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados
Termos ns . 757.220 a 757.222 de
4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A
Santa Catarina

TV BRUSQUE
Cldsses: 32 e 33

Titulo
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Classe 32
Pana distinguir: Almanaques, agen ias.
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, oiuãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas. progra nas
circere,es
Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
1./isitas, cabogramas, chequcs, cupom,
debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e róstulos
Térmo n.° 757.223, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

4010 TELEVSÃO
ITALIA!
Classes: 32 e 33
Titulo

Termo n.° 757.224, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S . A.
Santa Catarina

a)INSORA .61.AJÀ6
Classes: 32 e 33
Titulo

-

Tétano n.o 757.225, de 4-7-1966
A.
Rádio Televisão Paraná S.A
Santa Catarinr

JIÂNO frAjAl
Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n.o 757.226, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

'TV 'TAJAI)
)3ndústria

Brnsiien

Classe 8
Yastrumentos de precisão lastrwinentos
científicos, aparelhos de uso comum;
Instrumentos e aparelhos didáticos;
Moldes de tôda espécie; Acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
Aparelhos fotográficos radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, discos gravados e filmes revelados
Termos ns. 757.227 a 757.229, de
Rádio Televisão Puraná S.A.
Santa Catarina

Classe 32

Almanaques, agendas,
anuários, álbuns Impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órPara distinguir.

gãos de publicidades. programas radiofônicos. raclio-tefevisionadas, peças asa.
,rals a cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Ações. apólices, cartões comerciais e de
visitas, cabogramas, cheques. cupons,
debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas -promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos

Termo n.° 757.230, de 4-7-1966
Rádio Televisão Paraná S.A.
Santa Catarina

RánDO Ii1:1120

gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cabogramas, cheques, cupons,
debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo etiquetas inipressas, fatu-

ras, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos
Termo n.o 757.237, de 4-7-66
Indústria de Pianos Schneider S. A.
Paraná

Termo n.o 757.240,, de 4-746
,wício Prischmann e Moisés
Bromfman
Paraná

BOÈ,
ÈRAPAIte
Classe 33

rani°
Têrmo n.° 757.241, de 4:7---6i25
Borg-Warner Corporation
Estados Unidos da América

yALTE.A.
Indústria Brasileiraà

Classe 7
Talscos para cortar e pulverizar tert'e.
elessc 4`t)
para arados, grades e implecnentoâ
757.231, de 4-7-1966
Térmo
Móveis em cw..rai, do. metal, atroo, de agrícolas semelhantes; discos de relho,
Rádio Televisão . Paraná S.A.
aço, madeira, estofados ou não. Incin discos de roda, máquinas e partes das
_Santa Chtarina
mesmas para substituição e reparos
sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para mapa:
Termo- n.o 757.243, de 4-7-66
isadas abnoladas, acolchoados pari
Casa Publicadora Batista
móveis, bancas, baldio-, banqueteia
. Guanabara
+andelas domiciliares. 1-.2rze.2. blotabo3
-adeires. carrinhos parc., chá e cafo
confuntos para dormitório.% conjunto:
Classes: 32 e 33
para sela de !anta] e cala de visitas
Titulo
conluntos paro t?.rraços, tardio/ o praia
confiantes de armários e cabinetes acr.
Térmo n." 757.232, de 4-7-1966
copa e casinha, camas cabidas, tnaleirot
Rádio Televisão Paraná S.A.
giratórias, cadeiras de balanço coisa
Santa Catarina
de rádios. colchões. colchõta de ook3
dispensas, divisões, tlivam tRiccoazcei
de maCeira espreauiçadsitoa, eecsivisni
Cias, estantes. rruarda-roupa g„, esew...3
Classes 32 e 33
nesinhas atesinhae para tddlo o Re1¢1,1
Titulo
+Ra ntiesinhas pr,22 Ceievi2,üe. ould'urcii
Classe 32
, clero quetrin ocra-mtratos. coleconw
de 4-7-7966
• Termo n.I poltranus-camaa arate!eiras. iselte-sá3 Para (,.iistinguir: Almanaques, agendea
ádio Televisão Paraná S.A.
a as eofás soka-cames. travessemos
anuários, álbuns impressos, boletins, oca
Santa Catarina.
vitrines
tãogos, edições impressas, revistas, 6aa
gatos êe publicidades, programas radiei
Têrtno n. 9 757.238, de 4-7-66
Indústria de Pianos Schneidc? S. A. fônicoa. Cêio-televisionadas, peças tea4
taaaa e enematográficas, programas
Paraná
circenses
ginciústria (3MS-14CA:a
Termo n.o 757.244, de 4-7-66
C.lasse 8
União Feminina Missionária Batista 43
•
. Brasil
Instrumentos de precisão, instrumentosi
Gurinaba-3
científicos, aparelhos de uso comum;1
Casse 38
aparelhos e ir,strumentos dtdáticos; Ações, apólices, cabogramas, cart.des
Moldes de tôda espécie; Acessórios de meircials e de visitas, cheques, cupons,
aparelhos elétricos (inclusive válvulas, debêntures, duplicatas, envelopes ele
lâmpalas tomadas, fios, soquetes, etc.); qualquer tipo, etiquetas impressas, fatuaparelhos fotográficos, radiofônicos, ci- ras, letras de câmbio, notas promissónematográficos, máquinas falantes dis- rias, papéis de carta, recibos e rótulos
cos gravados e filmes revelados
Termo n.o 757.239, de 4-7-66
Termos as. 757.234 a 757.236, de
Indústria de Pianos Schneder £1. A.
4-7-1966
Paraná
Rádio Televisão Paraná S.A,
Clases: 32 e 33
Titulo

PREÍOSS

.P3L1S

RATO iFfi

IV FLIALIÉPOLIS

Santa Cntatina

aPni:r,t7.011$

kl: V ITAJAt
Classes: 32 e 38
Título

Clas s e 32
Para distinguir: Almanaques, ageadas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Ór-

•

Claáses: 32 e 33

Titulo

SCHNIEUEU
•

•

32agglea
Classe 9
Cavaquinhos guitarras e violões

Classe 32
51m) de

propaganda
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Termo n. 9 757.242, de 4-7-66
União Feminina Missionária Batista do
Brasil
Guanabara

Termo n. 9 757.248, de 4-7-66
Proaço — Produtos de Aço Ltda .
São Paulo

União Feinitaina
'Missionária Batista ' do
¡Brasil
Nome civil
Termo n. 9 737.245, de 4-7-66
Casa Publicadora Batista
Guanabara
•

I

O
I 5'
L
l'S..._
-;(--- r
MISSIONÁRIA

Classe 11
•
Laminas 'de barbear
Termos ns. 757.249 a 757.254, de
4-7-66
QIF — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

Classe 32
Pira distinguir: Atuns, almanaques
anuários. boletins, carálogis, Jornais
livros, peças teatrais e carematográticas, programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impres
sai e programas circenses
Termo n. 9 757.246 de 4-7-66
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara
PRORROGAÇÃO

•
F

I C'

1,4r7filil&. cusstialiss.'ssessi
u

•

•

LIE 1,0 AO 5 PALA,

Classe 43
Soda limonada
Te:rino n." 757.247, de 4-7-66
( Prorrogação)
União Fabril Exportadora .S. A.
(U. F. E.)
Guanabara
PRORROGAÇÃO

POLOBI11
Incustria Brasileira

Classe 46
MebRo

Classe 1
'ara distinauir: Absorventes. acetona
acetatos, agentes quimicos para
• tratam 'ato e coloração de fibras, tesidos. couros e celulose: água-raz. alIsurnina. anilinae: alumen. alvaiade. al,ciantes Industriais. aluret PIO em pó.
hioniaCo. anti-incrustanteS, anti-oxidan,es. anti-corrosivos, anti-detonantea azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriris amônia: banhos para galvanização.
.renzinas, benza betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio: cal virgem. carvões, carbonatos, catalizadores, celulose. chapas fotográficas, composições. exteriores de incêndio, cloro. corrosivos.
-ramatos, corantes, creosotos; descoraradesincrustantes. dissolventes: emulsões fotográficas. ens fre. eter. esmaltes. .estesra tos: fenol, filmes sensibilkzados para fotografias, fixadores fluidos p ara freios, formol fosfatos industriais, fósforos industriais. fluoretoa
fuudentes Irra solda: galvanizadores,
g licerina: hi.dratos, tridrosulfitom imper.
meabilizantes, loduretos, lacas: massa*
- -'itura. magnésio, mercúrio, nitratos. neutralizadores, nitrocelulose; pro-

oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para im•
pressão. potassa industrial papéis heliográ ficos e preliozopista. peliculas sensíveis, papéis para lootgra fias e análise' de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálicos para a composição de tia
tas, preparações para Fotografias. produtos para niquelar. pratear e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos
reativos. removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes. senaibilizantes.
sililatos. soda cáustica, soluções quirM.
cas de uso industrial, solventes. saltatos. tintas em pó. líquidas, sólidas ou
pastosas para madeira. terro, paredes.
construções. decorações. couros, tecidos.
Fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial thuier. vernizes, zarcão
Classe 2
Substâncias e preparações quimica,
usadas na agricultura, a saber: adubos.
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrícolas. bactericidas, ceras
-‘,-a enxertos. cianamide de . cálci<
como adubo para o solo, defumadores
desinfetantes usados na agricultura e
n horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar ant.
sais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas. fertilizan.
tas para o solo. Formicida. guano. inse-, limos, massas para enxertos. pastilhas
cara destruir insetos, preparações para
preservar o solo. preparações para des.
trai: insetos, hervas e plantas doai
nhas, sais para fins agrícolas. sais para
fins hortícolas, substanciai cprimicsa
para destruir inseto.. hervas e plantas
daninhas venenos contra a vertner
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Classe 'I
Substâncias e produtos de origem ani
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos an
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto. algodão em bruto, borracha em
bruto. bauxita, bentoim: breu, cânfora
•
chifres: ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e aricur., crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato. ervas
medicinais. extratos, oleosos. estopas
enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
secas. grafites, gomes em bruto. granira
em bruto. kieselghur. tistuides de olan
tas, lates em bruto on par'cialmente
°re parados. minérios. metálicos. -nadei
ras em bruto ou parcialmente ttabes
Itadaa em toras, serradas e aplainadas
manganês. óleos de ,cascas vegetais.
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina, giz. cifrados. plumbagina • em bruto. DÓ ri,
Moldagem para fundições. oedraa britaria., piche em bruto. pedra calcária.
oiantas medicinais. pedras em bruto
seebracho, raizes vegetais, resinas. redoas naturais, resicluos texteia.
serem, talco ma bruto, listo. xisto
&Cantai:no e sllicato
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinca, abrasivos,
algodão preparado pare limpar metais,

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 50

detergentes. espromacetes, extrato de
anil, fécula para - tecidos, fósforos de
cera e de madeira.. goma pare lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidos mata-gordosi
rae para 'roupas e mata óleos para roas
pas, oleina óleos para limpeza de caro
ros, pós de branquear roupa. sanada
de sódio. soda cáustica, sabão em p6,
sabão comum, sabão de esfregar e mia
ponáceos, tiiolos de polir e verniz
para calçados
Classe 41
Para distinguir: farinhas alimentícias,
geléias, gelatinas, aveias, chãs, herva
mate, leite coalhos >queijos, compotaa,
amidos, mel, pudins sucos de legumes e
de frutas baunilha, chocolate, docese,
biscoitos, fermentos, massas allmenticiaa
Classe 18
Parp distinguir: Perfumes, essências:mexa
tratos, água de colônia, água de toucais
cador, água de beleza, água de guine,
água • de rosas, água de alfazema, itgae
para barba. loções e tônicos para ae
cabelos e para a pele, brilhantina, batia
dolina. "batons" cosméticos, fixadas!'
de penteados. petróleos, óleos para Ge
cabelo. crave rejuvenescente. cremes garts
durosos panadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, demos
'tomates, vinagre aromático, pó de arroa
e talco perfumado ou não. lápis posa
pestana e sobranceiras. preparados pisai
embelezar cílios e olhos, carmim paea
o rosto e para os lábios, sabão e ame
para barbear, sabão liquido perfumada
au não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados pene
'lanhos, pentes, vaporizadores de pedias
-ne. escõvas para dentes, cabelos. unhai
e cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó. pasta. líquidos e t11010111
para o tratamento das unhas, dias*
ventes e vernizes. removedores da cuti•
aula. glicerina perfumada para os cabe*
os e preparados para descolorir unhai,
cílios e pintas ou sinais artificiais, 61eee
para a pele
Tèrmo n.° 757.255, de 4-7-66
QIP — Química Intercontinental Fre.
maceutica Ltda .
São Paulo

A

LKADIUR IM

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Para distinguir: um produto diurétfea
antisséptico das vias urinárias
Termo n.9 757.256, de 4-7-66
Laboratórios Lepetit S. A.
São Paulo

CARDIOPENIL A.R
INDÚSTRIA EIRASILEIR5,

Classe 3
Para distinguir: Um produto indicada
nas insuficiências coronarianas

