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N. 148.447 - Tadeusz Zmokly.
FIVIC Corporation.
N. 1-18.448
N. 134.807 - Rockwell-Standard
Corporation.
ST L
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
IN. 136.328 - Esso Research Ard
i
RECURSOS
En 9 rt: erin9 Co mPan Y •
N° 146.162 - Verwaltunasgesellssentantes abaixo mencionados a comN. 137.150 - Rohm Ei Haas Comparecerem a este Departamento a fim chaft Der Werkzeugmaschinentabrik. pany..
Rio, 3 de janeiro de 1967
Oerlikon
de efetuarem a primeira anuidade no
West Laboratries Inc.
Recursos interpostos
Compagnie EletroN9- 146.600
prazo •de sessenta (60) dias, na torna
N. 112.474 - Commercial Solvents
Bergon Equipamentos Para Escritó- do parágrafo único do artigo 33 do M( canique.
Corporation.
N° 147.212 - General Electric
rios S. A. - no recurso interposto Código da Propriedade Industriai, para
N. 142.483 - Armour And Comao indeferimento do termo 123.913 - que sejam expedidas as respectivas car- Company..
pany..
N.°
147.645
Hopner
S.
A.
Intas patentes.
modelo de utilidade.
N. 142.848 - Standard Magnesiuns
dústria e Comércio.
Duracour S. A. Indústria e CoEi Chemical Company..
Privilégio de Invençâo deferido
N 9 141.286 - Hughes Tool Commércio - recorrendo do despacho de
N. 143.455 - Ciba Société Anony.
pany..
Termos:
me.
Indeferimento do termo 137.405
N° 144.414 -- The Lummus ComN. 144.359 - Libbey-Owens-Ford
modelo industrial.
NP 115.034 "Composições de pany..
Glass Company..
óleos lubrificantes" - Requerente: BaExigéncias
N9 144.431 - Shenango Ceramics,
N. 144.473 - Universal 011 Protaafse Petroleum Maatschappij N. V.
Termos com exigências a cumprir:
N° 119.021 - "Processo de prepa- Inc . 146.750 - João Baptista da ducts Company .'
N9
N. 106.919 -- Canadian Industries
Belkar do Brasil Comércio -e Indús- ração de novos compostos heteracich- Costa.
Limited.
tria S. A. - no pedido de recon- cos" - Requerente: May 6 Baker LiN° 146.815 - Indústria e Comércio
N. 146.394 - Farbenfabriken Basideração do indeferimento do têrmo mited.
de
de Revestimentos O P M. yer Aktiengesellschaft.
N° 122.210 - "Máquina e processo LtdaMateriais
468.045 - Cumpra a exigência.
.
N. 146.468 - Société Rhodinceta.
The Kalart Company, Inc. --. no para fabricação de pneumáticos" Paolo de Saverio.
N° 147.084
N. 146.475 - The Goodyear Tire
Requerente:
Naational
Standart
Compedido de reconsideração dc despacho
N9 147.337 - Ariovaida Gama Cor- 6 Rubber Company..
de indeferimento do termo 468.594 - pany.
rêa.
N. 146.486 - Diamond Alkali Com123.899
"Aperieiç.oamentos
N9
Cumpra a exigência.
N° 147.386 - Antonio Lopes.
pany..
Discos Imperial do Brasil S. A. - em bombas de injeção de combustível"
N9 147.453 .- Firmino Rodrigues
N. .145.948 - Metasalts Corpora..
no pedido de reconsideração do despa- - Requerente: Mono-Cam Limited.
Ferreira.
tion.
N°
134.420
"Apeéfeiçoamentos
cho de indeferimento do termo númeN9 147.477 - Ferrotest G . M B H.
N. 145.952 - F. Hoffmann - La
ro 477.547. - Cumpra a exigência. relativos a areznoçÉia de gás sulfidrico
N° 147.480 - Josef Kowanda.
Roche
& Cie. Société Anonyme (F.
- Requerente: North Western Gas
N° 147.751 --,- Rudolf Theodor Hoffmann-La Roche £1 Co. Aktienge.
Board e The Clayton Aniline Com- Schee!.
Recurbos interpostos
sellschaft) .
pany Limited.
N 147.025 - Nyegaard Ei Co.
N9 147.773 - Hans Ottomar
tater tia tional Telephone and TeleI\19 134.499 - "N,Ovo processo de up h.
AS
graph Corporation - recorrendo do fabricação de fiados de celulose regeneN. 147.050 - Canadian Industries
N° 147.932 - Luiz Alfredo C.tini
despacho que indeferiu o termo 439.671 rada" - Requerente: Textiie and CheLimited
Grandi.
marca 1 T T.
mical Research Company Limited.
N. 147.300 - Farbenfabrieken BaN9 147.954 - André Burgueno ArProdutos Roche Químicos e Farmaroyo e Francisco Miguel Moreno yer Aktiengesellschaft.
cêuticos S. A. - recorrendo do desModêlo de Utilidade deferido
•
N. 147.361 - Beecham Group
Cano.
pacho de deferimento do termo nú"Nrivo modelo de
N9 148.205
mited.
N9 147.958 - Paolo Di Saverio.
mero 146.020 ,-, marca: Vitaletas - soquete
para lâmpadas fluorescentes"
N. 147.408 - F. Hoffmann-La
N° 148.022 - Hitachi, Ltd.
do Instituto Médico Industrial de ApliRequerente: Raphael Tsagarinos.
Huck Manufacturing che Ei Ce, Société Anonyme. ( F. Hof.
N.° 148.119
cações Scientificas (I Mi .D A • S. ) - Modêlo de Utilidade indeferido
fmann-La Roche Ei Co. Aktiengesells.
Company..
Limitada.
chaft) .
N° 118.603 - "Nóvo conjunto haJohn
Labatt
United.
148.134
N9
Industrias Merli de Aatci Peças S.A. ton-espelho" Requerente: Bohumil
N. 147.660 - Shoeller-Bleckmann
Page-Detroit,
Inc.
N°
148.136
- recorrendo do despacho que deferiu Vanco .
N9 148.195 - Cerâmica São Bei.- Stahlwerke Aktiengesellschaft.
o termo 445.114 - marca. Merli N, 147.678 - F. Hoffmann-La Ro.
nardo S. A.
Exigências
de Carrano 6 C. - S.R. 1.
che 5 Cie. Société Anonyme. (F. Hof.
148.325
Irmãos
Louzada.
N9
ia)
de
Fumos
Cia. Lopes Sá Ilidiu: .
nrmos com exigências a curnpr:r:
N° 148.337 - Isopor Indústria e fmann-La Roche 6 Co. Aktiengeselk
- recorrendo do despacho de •indefechaft) .
Comércio
de Plásticos S. A.
N° 103.425 - Elektrokemisk A/S.
rimento do termo 450.300 - marca:
N. 147.679 -- F; Hoffmann - La
N°
148.479
Egidio
Artioli
N9 134.366 - Produtos Químicos
Leaves
Roche 6 Cie. Société Anonyme (F.
N9 148.682 - - Cornélio Cesar Hoffmann - La Roche 6 Co. Akti.
Guarany S. A.
N° 138.050 - Pneumo-Hydratilic Hauer Ei Cia
EX PE D [ENTE DO DIRETOR DA
N° 148.894 - Terry Dear_ Grewer engesellschaft) .
Automatic Control Laboratory of AuDIVISÃO DE PA TENTES
N. 147.709 - Lawrence Herbert
e
juel
PennK Grewer.
tomatic Control and retem eschanics
Nash.
N9
147.280,Gereral
Refractories
Institute of The Academy of Sciences
Rio. 3 de janeiro de 1967
N. 147.713 - João Ferreira de An..
Company..
of The Ussr..
drade .
Noti/iençâo
N9 148.636 - Máquinas e EstrutuN9 139.126 - Clerk Equipment
N. 147.754 - Bracco Indústria
ras Acema Ltda .
Uma decorrido o prazo de re. Company..
mica Société Per Azioni S.p.A.
N° 148.731 - C. A. V. Limited
consideraoc, ore visto peio artigo 14
N9 140.070 - Frei Tose dos Reis.
N. 147.757 - Dr. Edgard Schwerç
N° 148.732 - C. A. V. Limfted c Wallace Schhe ry.
N° 142.978 - Amp Incorporated.
da Lei 4.048, de -29 ie d,:zembro de
Têrmos - Requerentes:
1961, e mis dez dias, para eventuais
N° 144.484 - Union Carbide CorN. 147.874 - Ayerst, Mckenna
N. 148.735 - C.V. Limited.
juntadas de reconsidera3es e se do nora tion
Harrison, Limited.
N. 148.469 - California Press Mamesmo não se tiver valido nenhum
N9 144.728 - Magia! S. p A .
N. 148.017 - West Laboratórios
Inc .
teressado, ficam nótificados os repre- I N° 145.227 - Alfredo Gasparinetti. nufacturing Company..
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R-partições Públicas
devrroo remeter o expediente
destinado à publicação nas
jornas. diariamente. ate as
15 toir,,„
reclamações pertinentes 4, 14,eitér. ta retnbuida, nós
casos de erros ou omissões,
de p ena) ser formuladas por
escrito. à Serão de Redaciio,
das ás IS horas. no máximo ati , 72 horas após a saida
dos ro,pios oficiais

-

',raiads1s. deverão ser
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FLORIANO GUIMACES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇ 7' O
e• pubIlcioa.o• do axP eal•nto do D•PAI,A,~Lo
LI•ohs•-••,, Ø. propriedade, Industrial do i.inustarle
de Indústria e 'Comércio
t; 60

nas Oficinas do Dti..arteminto cie imrensa Nactonat

doerlografudos e autentica-

dos. ressalvadas. Por quem de
direi 10 rasuras e emendas.

ASSINATURA- S

- - Excetuadas as pura o
. 'FUNCIONÁRIOS
exterior, .que serão sempre, REPARTIÇÕ ES E PARTICULARES
,apital e Interior:
Capital e Interior:
anuais, as assinaturas pader-!
Cr$ 4..500
6 (MO Sent,:stee
se-ão • tomar, eri s qualquer Semesire . . . Cr$
9.000
• Cr$
▪
. .
Cr 12.000, Ano . • • .
época, por seis meses ou um Ano
ano.
Exterior:
Exterior:
. . Cr$ 10.000
Cr$ 13.000 ' Ano . •
- As assinaturas vencidas 4 n
poderão ser suspensas seta
aviso Prê vi o,
vão impresos o número doi dos jornais, devem os asPura Rwilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o! sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
1 pectiva renovação com . anteA fim de evitar solução del cedência mínima de trinta
valio'ade de suas assinaturas.
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento' (30) dias.
N. 148.032 - Gladys J. Chisman. nhurn interessado serão logo expedidos
N. 148.114 - Rhone-Poulenc S.A. os certificados abaixo:
.
N. 148.241 - Merck Co., Inc.
Marcas De¡eridas
N. 148.334 - Veb Farbenfabrik
N. 19Ü.-1-i6 - Tc Produtos QtPinicos
Wolien.
- N. 148.346 - Beechman Groupe . L-illsoeheinie S.i‘. - 0. 3.
mitcd.
Rescauratão de Registro de Marca
N. 148365 - .International Research
N. 423.001 - Almanaque do Dr.
•
And Developmente Corporation.
N. 1..8.376 - Monsanto Company. Humpreys - Carlos José AschenberN. li8.477 - I n arbenfabriken Ba- ger - Ci. 32. Concedo a restauração.
yer Akt.iengesellschaft.
N. 423.334 - Piloto Piloto
N. 148.503 - Farbenfabriken Baver
Transportes Ltda. - Cl. 50. Concedo
Aktiengesclischaft.
N. 148.515 - Cooper, McDougall a restauração.
6 Pobcrtson Limited.
Restauracsio de Registro de Nome
N. 148.532 - Monsanto Company.
çwn,..rcm:
ExploitatieN. 148.554 - N.V,11.
N. 404 950 - Carrocerias , Ferrarl
tnaatschappij Elkahe.
N. 148.559 - Montecatini. SUIC tá Ltda. - Carrocerias Ferrart Ltda. -Generale Per L'Indústria Mineraria e Concedo o restauração can os *amapiares de %I . 15-17
Chimica.
N. 148.625 - Mime Pettebensts
Marrar. Ireitteotdas'
G.M.B.H.
N. 148.706 - F. Hoffmann - La
N ..375. 21 - Emblemática, Batom
Rochè Cie. Société Anonyme. (F. Manufacturing Company - Gf. .6.
Hoffmann - La Roche 6 Co. AktierValdemar
N. 183.882 -- Pizabent
gesellschaft).
Ciriaco Ribeiro -- Cl. 10.
N. 148.707 - Rohm ft Hans Com..
N. 186.369 - Sorvedocc - Sorpany.
vedoce Sorveterb z Doces Ltda. N. 148.716 - Imperial Cht:121iCid Cl. 41.
Industries Limited•
N. 487.707 - Rubrorânge - Labs.
N. 148.724 - Customork Corpora- Nitrefartri S.A. - Cl. 41.
tion.
Exigências
N. 148.742 - Montecntini Societá
•
Generale Per L'Industria Mineraria e
Termos com exigenclas
atmChimica.
. vir:
N. 486.767 -- S.A. de Tecido, V-o
EXPEDIFNTE DO D T RETOR DA
tex.
DIVISÃO DE MARCAS
N. 487.862 - Revescar - RevesRio, 3 de janeiro de 1967
tirnentos
e Acessórios para Autos LimiNotilicação
tada.
Uma vez decorrido o prazo de remi-,
N. 497
615 - Produtos Alimentícios
sideração previsto peloert 14 da lei sismão
Ltda.
4.098 de 29-12-61 e mais dos iaas para
eventuais juntadas de rernfasidarações e
N . 497.708
Servencm - COMiS.
se do mesmo não se tive rvaNtri te- seria 4..k Transportes Ltda.

N. 492.743 - Stanray Corp.
N. 468.534 - S.A. Tubos Brasilit.
N. 475.503 - Mercados Cangurú
S.A. - Procl. Alimenticios.
Tabacaria Londres S.A. junto ao
têrmo 201.780.
Diversos
N. 487.672 - José Elisio Condé.
Conserando, que a ,requerente antes da
formulação da exigência de 1-9-61 já
havia apresentado a procuração conforme comprova a petiçãn de Es. 7 (somente agora anexada ao proce.sso). tesolvo de acórdo com a lei, tornar sem
efeito o despacho de arquivamneto publicachi aos 6-2-67 e determinar que se
prpssiga no andamento do pedido de
prorrogação.
N. 488.731 - Karto S.A. imp. e
Disiribudora - Considerando que a requerente cumpriu dentro do prazo legal
a ezirkticia que foi imposta torno sem
efeito o despaein de erqutvamento publicado na D O. de 25.10-66 e determino que se prossiga no andamento do
processo indo h SESM após a publicação dêem despacho
N. 506 688 - M.B. Indústria e
Comércio de Bijouteria Ltda. Torpo sem
efeito o despacho de desarquivamento
publicado aos 24-10-1966, em face de
assistir
requerente.
N. 674.478 -- Banco Pagano S.A.
-- acórdo com a porta,ia número
27..66. tonso sem efeito o despacho de
arquivamento.

- As Repartiçúcs Po5,
cingir-se-cio às assinaturas
anuais renovadas até 28' de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de vufores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou..
citamos usem' os interessados
preferencialmente cheque ou
vale emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos às edi•
cães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato o!O as-

sinatura.
- O

funcionário público

federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta 'condição no ato da as-

sinatura.
- O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
siga-se na Cl. 8, retificando-se onde
couber.
N. 478.937 - Cerealista e Café Triângulo Ltda. - Considerando a requerente prestou esclarecimentos através da
petição de fls. 8 entrada dentro do
prazo Ligai, torno sem efeito o despacho de arquivamento publicado aos 5-3
de 1965 e determino o PrOsseguirnento
do processo encaminhando-c• a S..Pa
•
após a publicação deste despacho.
Arquivamento de Processos
Foram mandados arquivar os seguintes processos abaixo mencionados:
N. 380.834 - Apex Plásticos Artísticos Ltda.
N. 405.653 - Estoril Roupas Lintim
tada.
N. 411.240 - Indústria e Comérchi
Cartolano Ti Cia. Ltda.
J.
N. 446.257 - Habitar Editora Li-

mitada.

N. 449.044 - Editora Arthur Na...
poleio Ltda.
N .454.207 -- Marcello de Sallesi
Gaivão
N. 470.218 - Saidat - Sociedade
Anônima Importadora de Automóveis
a Tratores.
N 470.220 Saidat - Sociedade
Anónima Im p ortadora de Automóveis e
Tratores.

N. 472.904 - DetOne 6 Cia. tirai- ,
N. 680.179 - José Silva Tecidos Meia.
N. 477.856 -- Mandei Brakarz.
S A. -- Considerando que a presente
N. 481.898 - Asfaltadora Brasileira
cumprir a exigência imposta a face o
que consta da portaria ne 27 . 66. torno S.A.
sem e:eite o despacho de arquivamento
N. 485.926 - Calfac - Comercial
publico aos 26-11-65 • deterroino que Construtora
se prossiga ao estagne de pedido de foCinver Indústria e
N. 495 509
lhas 2
Cornén-to de lint5'..eu, Ltda. -Minnesots Mnitig vem 1." itt ~tio enns c aitigo 192 dr
N 458.009
Ãod Manufacturam Cornpaay
Pros• Cdestifo.
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Despachos em pedklos . de ReconsideraN .489.911 - Marca - 7 Vidas rsideraeão - Irmãos Ei elton Ude
()cesso deferido.
- Requerente - Rudolf Pictsch - Reções
N9 A.80.146 - Titulo d e esi.obeu.eciconsideração - São Paulo Alpargatas

O Senhor Diretor da Divisão de Marmento - Auto Estufas Gold Bril A. - Processo deferido.
Re . ueeente - Rojas & Rojas - Recas acolheu aos pedidos de reconside- S .N.
490.697
Masca
Rigel
rações apresentados nos processos abai.. Requerente - Rigel do Brasil Grava- consideração - Bril S. A. Ind. e
xo mencionados a fim de reformar as ções Ltda. - Reconsideração - Dis- Com. - Processo deferido.
decisões anteriores:
N 9 4130.339 - muco.
Eversil N. 4 1;0.503 - Marca - Sussex - cos R G E Ltda. - Processo cieter.do. ,Requerente - Eversil S. A. Prod.
N.
491.583
Marca
Top-Set
Requerente - Edson Medeiros - Pro- - Requerente - Cia. Brasileira de n FarmacA• iticos rnci. e - Re'consideração - Chen'ische _ Fabrik
cesso deferido.
Roupas - Reconsideração - São PauN. 301.124 - Marca - Sandrinha lo Alpargatas S. A . - Processo defe- Von Heyden Aktiensell3chaft Processo deferido.
- Requerente - Luiz Redó Teixeira rido.
- Processo deferido.
N. 491.889 - Marca - Gato Pre- N9 4'32.290 - marca - Serv-Rio N. 395.492 - Marca - Super-Sol to - Requerente - Pedreira Gato Pre- Reguei:mie - Serv-Rio S. A. Com .
- Requerente - Comercial de Bebidas i to Ltda. - Reconsideração - S. Pan- Ind. Imp. e Exp. - .17,econsideraçáo
Super-Sol Ltda. - Processo dsCerido. do Alpargatas S . A. - Processo defe- - Sequeleos & Cia. - Processo deferido.
N, 449.816 - Marca - Unox - rido.
NO 435.324 - marca - Fungol Requerente - Union Carbide Corp N. 492.050 - Marca
Belemina Requerente - Prscna - Preservacão
Processo deferido.
- Requerente - Produtos Farmacêuti- de Madeiras S. A. - Processo indeferido.
N. 463.680 - Marca Yomesan - cos Simes do Brasil S.A. - Reconsideração
Novaquimica
Labs
.
S.
A
.
NO 483.033 - Titulo de estabeleciRequerente - Farbenfabriken Bayer
mento - Farmácia Cinelândia - ReAktiengesellschatt - Processo de fe- - Processo deferido.
querente
- Minerva S. A. Drogarias,
N. 492.704 - Marca - Gultenina
rido.
e Comércios Reunidos N. 479.384 - Marca - Havaiana - Requerente - Pastificio Paulistano Farmácias
Processo indeefrido.
- Requerente - José Helder Pontes - Ltda. - Reconsideração - Produtos
N9 485.408 - marca - Han-D-Air
Alimentícios Glutelar Ltda . - ProcesProcesso deferido.
- Reouerente - International Basic
N. 483.313 - Marca - Huella - so deferido.
Econamy Corp. - Processo indefeRequerente - Mimpex S . A. - ReN. 494.024 - Marca - Arko consideração - Fábrica de Conservas Requerente - Arko-Petróleo do Brasil rido.
No 1_89.071 - marca - Fanny Finas Helio Ltda - Processo indefe- Ltda. • - Reconsideração - Unilever Requerente
- Confecções Fanny Lirido.
mitada - Processo indeferido.
Limited - Processo deferido.
N. 483.570 - Marca - Euralex N. 494.461 - Marca U B C - N O 489.951 - marca - Sir - ReRequerente - Compagnie de Saint-Go- Requerente - União Brasileira de Com- querente - Soc. Industrial de Roubain - Reconsideração - Eucatex S.A. positores - Reconsideração - ABC pas Ltda. - Processo indeferido.
Ind. e Com. - Processo indeferido. Radio e Televisão S . A . - Processo
N9 491 - marca - Santa-fé Requerente - Amadeo Rossi & Cia.
N. 438.832 - Marca - Capac - deferido.
indeferido.
Requerente - Wel/s Manufacturing
N. 1E17.256 - fitulo de estabeleci- - Processo
492.083 - marca Vitascorb
Corp - Reconsideração - jenaer mento - Casa Mascote - Requerente -- No
Requerente - Joaquim C. GuimaGlaswerk Schott 5 Gen. - Processo - Miguel Consul - Reconsideração - rães - Processo indeferido.
Indeferido.
Perfumaria Mascotte Ltda. - Processo
NO 493.311 - marca - Café BluN. 479.041 - Marca - Idra - deferido.
- Reçuerente - Iracy Silva
Requerente - Fornecimentos Industriasi
N. 244.456 - Título de estabeleci- menau
e Representações F:er S . A. , - Recon- mento - Camisaria Paulista - Reque- & Cia. Ltda. - Processo indeferido.
NO 330.P51 - marca - Filtron sideração - Mar S . A . Com. e Admi- rente - Elias Anton:o Sayeg - Renistração - Processo indeferido.
consideração - Ali3erto Lundgren Te- Requerente - Cia. de Cigarros Souza Cruz - Processo indeferido.
O Senhor Diretor da Divisão de Mar- c'dop S.A. - Processo deferido.
No 353.793 - Nome comercial cas - Negou acolhimento aos pedidos
Organização Tudauto S.
N.
358.803
Marca
Flortex
- Rede reconsiderações apresentados nos pro- Requerente - Floriano Cubaechi Saad querente
Organização Tudauto S.
cessos abaixo mencionados, a fim de
A.
Processo
incle.frido.
Cia. - Reconsideração - Fortexmanter as decisões anteriores:
Fornecedora Textil S . A. - Processo
No 353.795 - marca - Tudauto Requerente - Organização Tudauto
N .4E14.774 - Marca - Xilofen deferido.
- Requerente - José Peixoto de SiN. 367.288 - Título - Casa Leão S. A. - -3 rocesso indeferido.
N O 391.266 marca - OBB queira - Reconsideração - Cia. In- - Requerente - Cia. de Tecidos Hádustrial Deflos S . A. - Processo de- lios Leão - Reconsideração - Colin Requerente - The Ohio Bress Company - Processo indeferido.
ferido.
Cia. Ltda. - Processo deferido.
NO 421.625 - marca - Imperial
N. 397.748 - Marca - Meliatox Blenron
N. 482.982 - Marca - ABC - Requerente - Palm BeaRequerente - ABC - Transportes Co- - Requerente - Lecien Lab. de Es- cii Company - Processo indeferido.
letivos Ltda. - Reconsideração ABC pecialidades Cie.vi ficas Ltda . ReconN9 421.983 - marca '- Titan - Radio e Televisão - Processo de- sideração - Lab Roma Ltda . - Pro- Requerente - Ind. Reunidas Titan
ferido .
S. A. - Processo indeferido.
cesso deferido.
N. 485.629 - Marca - Frutal - NO 447.818 - marca - Blue Swan
N9 456.319 - marca - ArbameRequerente - A Fruta' Ltda . - Re- - Requerente - Júlio Sabe Duran -Mallory.
Reconsideração
Lever
Brothers,
consideração - Azoliva S . A. Imp. e
Requerente: Arbame-Mallory S.A.
/Exp. de Óleos Comest 9veis e Deriva- Port Sunlight Ltd. - Processo de- Compone-ites Eletrônicos.
ferido.
'dos - Processo deferido.
Processo indeferido.
NO 468.280 - marca - Tanel No 459.518 - marca - Rações 3
N. 485.646 - Marca - Curuça - Requerente - Lab. Andromaco S. A.
Requerente Fab . de Artefatos de - Reconsideração - Lab. Climax S. Cabeças.
Alumínio Curuça Ltda . - Reconside- A. - Processo deferido.
Requerente: Friforifico de Jecarèração - Aluminio Courapa S . A . - No' 469.998 - marca - Themac - zinho S.A.
Requerente
Francisco
das
Chagas
Processo deferido.
Processo indeferido.
Girão Teófilo - Reconsideração No 477.868 - mara Climax.
N. 486.044 - Marca - Kyowamy- Spojené Ocelárny Nárridni Podnik Requerente: Gunther Brenner &
c1n - Requerente - Lab. Farmacêti- Processo deferido, nego acolhimento Cia. Ltda.
•1co Internacional S.A. - Reconside- ao pedido de reconsideração de desProcesso indeferido.
ração - Société Des Usines Chimiques pacho e mantenho o registro recorNo 477.699 - marca
Golden
Rhone-Poulenc - Processo deferido. rido, com exclusão de Unia para Needle.
unhas
e
removedores
de
cutícula.
N. 487.749 - Marca - Tabu No 470.497 - marca - Criseocil Requerente - The Manhattan
Requerente - Indústrias de Chocolate Requerente
- Societá Farmacestici Shirt Company.
Lacta S . A . - Reconsideração - Fi- Italie - Reconsideração
- lab. BioProcesso indeferido.
nanceira de Perfumaria S.A. - Pro- sintética S. A. - Processo deferido.
N9 479.669 - marca - Briotoi Sidcesso deferido.
deley.
N. 487.960 - Marca - Ultimas No- N9 471.149 - marca - Italfrigor Requerente - Reparações de GelaRequerente: Bristol Siddeley Engitícias - Requerente - Edgaed Bahi- deiras
Italfrigor Ltda. - Reconside- nes
Ltd.
ense D'Almeida e Brito e Vitor ração - Rádio Frig,or Imp. S. A. Processo indeferido.
consideração - Editôra Ultima• Hora Processo deferido.
NO 181.828 - marca Yatrobiotico.
S. A . - Processo deferido.
N9 477.319 - nome comercial Requerente - Lab Yatropan S.A.
Nilú
Requerente
Prod.
QuímiN. 488.083 - Marca - Reconta
Procesao indeferido.
Nilú Ltda. - Reconsideração - Requerente - Reconta-Revisora Pe- cos
N9 481.835 - marca Le Balon
Nestlé S. A. - Processo deferido.
rita de Contabilidade Ltda . - ReconNo 479.585 - marca - Presidente Rouge.
sideração - Reverconta Revisora Con- Venceslau - Requerente - FrigoriRequerente: Edson Medeiros.
tábil S . A. - Processo deferido.
fico Presidente Venceslau - ReCOn- Processo indeferido,
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EXPEDIENTE DA SECO DM
INTERFERÊNCIA
Rio, 3 de jan_tiro de 1966
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo artigo 14
da Liei 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de recoesiderações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessado serão logo expedidos os certificados
abaixo:
r.larcas Deferidas

308.503
Springtime sport
Arnold Charmatz e irão \Verba Cl. 36 - Registre-se somente para
camisas sem direito ao uso exclusivo
de Sport.
No 342.657 - Sáo José - Fábrica
de Tubos Concreto São José Ltda.
- Cl. -6.
N9 381.601 - Ipanema - Química
Industrial Ipanema Ltda. - Cl. 46.
- Registrese cora exclusão de sabão
e afins.
No 445.411 - Lima - casas Lima
de Roupas S.A. - Cl, 23.
No 459.838 - Tirolesa - Mogeira
Cascavel Ltda. - Cl. 41.
N9 470 133 - Ping-Pong - Dansk
Flama S.A. Instituto de Fisiologia
Aplicada - Cl. O.
No 475.825 - Hiperglobunicol Miemo Derivados S.A. Produtos
Farmacêuticos - Cl. 3
No d37.306 - Flores da Selva Botica ao Veado D'Ouro Ltda. Cl. 48:
No 488.208 - Esmaltarte - Indústrias Esmaltarte Ltda. - Cl. 16.
No 501.250 - Vasco da Gama Padaria e Confeitaria Vasco da Gama Ltda. - Cl. 38 - Registre-se na
case 38.
N9
503.387 - Pipertrat - Lab.
Dueto S.A. Indústria Farmacéu íica
- Cl. 3.
No 503.417 - Bolsas e Luvas Ito
Ltda. - .31. 23.
No 5115.549 - Guia de Ônibus Lu>
men - Garland Pereira de Souza Cl. 32.
N° 506.703 - Scarpa - Claudio
Augusto Ribeiro Moreira
Cl.
- - Registre-se com exclusão de calçados para homens c senhoras.
N9 398.527 - Trapeziu - Irineu
Antonio da Silva - Cl. 42. •
N° 510.143 - Pentágono - Indústria Eletrometalurqica Pentágono
Ltda. - Cl. 8. - Registre-se fuen.
do- se apostila conforme consta às RAlhas retro.
N° 510.854 - Saia Confecções B. Jean Manclaleris - Cl. 36 - Registre-se com exclusão de meias, artigos
de malharia c sem direito ao uso ex.
clusivo de confecções
N9 511.173 --- Leonard - Fábrica
de Produtos Rada aLeonardi S. A.
--I. Cl. 1. - Registre-se c,.,m exclusão
de vernizes e esmaltes.
N° 511.612 - Spessoto
Speesoto
E. A. Calçados e Curthime
CI. 36.
NO 512.063 - Saci - Cibratrut
Cia. . Brasileiro Argentina de Frutas Cl. 41.
Insígnia Comercial (1.4 crida

NO 489.002 -- Edições DPL - Distribuidora de Publicações Ltda. DPL
- Cl 32 (Art. 114)
, Nome Comercial
N° 493.633 - joberco S. A. Administração de Bens - foLerco S. A.
Administração de Bens
Art. 109, 2°.
T ;titio le

cleErr,ao

N9 470.250 - Hosne-.11 cle Saúde
Sinta Rita -- Casa 1•, Saúde Samoa
Rita S. A. - Cl. 10, 3.3 - Art. 1170
n° 1.

1 00 Têrça-leira 10

recert-
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N 9 503.343 - Panificadora Casa
N9 505.386.- :k B C Rádio e Te- pany S. A.
Companhia Limitada sem direito ao uso exclusi vo de
Amarela - Panificadora Casa Amare- evisão S. A.
1/ - Registre-se, com a dação.
la Ltda .
Cl. 41, 42, 43.
•
exclusão de preparados para limpar
N° 442.318 -- Fozzazi -- RequeDiversos
N.9 510.652 - iÁvraria Rotativa tipos de máquinas.
rente: Malharia Pozzati S. A. Representações Promove Leda.
Cl.
N9 442.721 - Granjas Nova Sn issa
N° 307.007 - Napatico
Reque- Classe 23.
32
Art . 117, n°
1.
Ltda . - Arquive-se.
rente: National Paper 6 Type Com- i N9 445.480 - São Guido - ReN 513.777 - Leotex Isolamentos
pany S. A. 6 Companhia Ltda .
querente: Guido Passarj Ei Filhos LiAcústicos - Leotex
Isoiamentas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Classe 6. - Registre-se com a exclu- mitada - Classe 42.
Acústicos Ltd .
CL 16 e 33 INTERFERÊNCIA
são de máquinas para telegrafia, te-1 N9 460.766 Yorklor
RegueArt . 117, n9 1.
lefonia e máquinas para telegrama.
rente: Indústria Mineira de Moagem
Marcas Indefe:idas
Rio, 3 de janeiro de 1967
N9 318.243 - Xe-Nil - Requerera- S. .. --Classe 41.
Okama
N° 233.325 - Sintam
Uma vez decorrido o prazo de me- te: Cia. Paulista de Chenille TecelaiN° 461.732 - Jandira - R cepa-de Almeida Rios - Cl. 3 •
con , i(1 - • ,;ão previsto pelo artigo 14 gem e Confecções -e- Classe 25.
- • ,:i de Café Moído Ltda
ver.
n
om
.
Ltea.
ia Lei n° 4.048 de 29 de dezembro N° 318.246 - Xe-Nd -- Regue- - Classe 41
Paira de Andrade 5 Cia
N 9 9 .) . /95 - Eletwpan -- Rede 1961, e mais dez dias para even- rente: Cia. Paulista de Chenille TeCi. 41 .
celagem e Confecções .- Classe 40. querente: E. P. Monteiro - Classe 8.
Comp
tuais
juntadas
de
reconsiderações,
e
se
N 9 267.150 - Arnozelo - Registre-se cora exclusão de motores
Agrícola e Come,tial dos Vinhos do ao mesmo não se tiver valido nenhum
N.' 324.236 - Trivita Reoueinteressado, serão logo ex pedidos os rente : Hélio Enor Engelhardt - Clas- para máquinas de costura.
Pôrto - Cl . 42.
certificados abaixo:
N° 487.100 - Chapecó ( Mista ) se 41.
Utility - Sears,
N° 286.277
Requerente:
S. A. Indústria e CoMarca deferidas
N° 334.459 - Tribiosol - Reque- mércio Chapecó
Roebuck S. A. Comércio e Indústria
-- Classe 41 .
rente: Laboratil S. A. Indústria FarCl. 40
N° 487.719 - Falcão de Ouro N°
286.282
Requerente:
National
macêutica
Classe
3.
S. A.
1\19 295 339 -- O. arada
Requerente: Confecções falcA de OuPaper 6 Type Company S. A. 6
N° 404.343 - Castelo da Feira - ro Ltda. - Classe 36,
Cerâmica Conrado Bonadio -,C1. 15. Companhia
Ltda . - Classe 6.
Requerente:
Manoel
Lopes
Valente
N9 309.197 - Soaço - Sono Soc.
N9 497.917 Perrot" RequerenN9
- Napatico - Reque- Classe 38. - Registre-se com os exemImportdora de Aço Leia Cl. 5. rente:286.285
National Paper 6 Tm .ie Com- plares de fls. 28-30 - com exclusão te: Asbrasil - Aspersão no Brasil
N° 314.466 - Aerocargas - NaS. A. - Classe 11. - Registre-se
S . A . G -impanhia Limitada - (4.e impressos.
tional Transportes Aéreos 5. A. - pany
com exclusão c'tt alfanges
Classe 1. - Registre-se com a excluN°
418.656
Rádio
Rio
RequeCl. 21.
N.9 498.809 -- Interlandia Revista
são de filmes virgens filmes pelí- rente: Roberto Marinho - Classe 32.
N9 464.469 - Piresol - Blenco culas para exibição.
dos Municípios - Requerente: Jacinto
S. A. Imp . e Export . - Cl. 2.
N 9 420.862 Sermar - Reque- Guimarães Ferreira - Classe 32.
N° 307.003 - Napatiço RegueN9 473.716 - Café 3 Poderes - rente: Na Nona] Paper 6 Type Com- rente: Controles Automáticos Sermar
N° 500.127
Entoquel
RequeOrganização Quinan Ltda. - Cl. 41. pany S. A. Ei Companhia Limitada - Ltda . - Classe 5.
rente: White Laboratories
N. 422.810 - "Hergalus 88" - Classe 3.
N° 485 053 - Triunfo - Irmãos de vitrais de papel.
N9 500.748 - Iodotostarsina --- ReIndústrias QuíN9 307.005 - Napatico - Regue- Requerente: Herga
Mendonça Comer cio e Indústria Limitada - Cl. 41.
rente: Naational Paper ei Type Corri- micas S. A. Registre-se, com rli- querente: Laboratório Farmacêutico
Tanus pany S. A. 8 Cia. Ltda. - Classe reito ao uso exclusivo do número "88" Campos Ltda . - Classe 3
N° 489.225 - Matim
1. - Registre-se com exclusão de fil- isoladamente .
Jorge Bastini - Cl. 43.
N° 503.264 - "BI" - Requerente:
N° 423.240 - Fábrica Tupan - Deicil Delorme Exportação, ImportaN° 501.162 -° Sociedade Pluma Li- mes e películas virgens, papel, filtro,
produtos para tear manchas de roupas Requerente: Arthur de Andrade Ei Cia. ção, Comércio e Indústria Ltda . -mitada
CL 33.
1\I9 503.308
Epeg - N. V. e considerando-se os demais artigos Ltda. - Classe 1. - Registre-se sã- Classe 1.
Philips Gloeilampenfabriken - Cl. 8. como substâncias químicas empregadas mente para solventes.
N° 503.271 - "Pullman" -N9 503.321 - C,oatinental - A. na aindústria.
N° 437.271 -- Fundações Embre - querente: Fábrica de Velas IViarpol
N° 307.006 - Napatica
J. Renner S. k. Ind. oo Vestuário
Re- Requerente: Emprêsa de Engenharia Ltda .
Classe 46.
querente: National Paper Ei Type Com- Ltda. - Classe 16.
CI. 23.
N9 505.283 - "Kelrio" -- RequeRegistre-se
503.443 - Pàrd n17) - 'nt'-: In
rente: Kelrio S. A. - Produtos Qu1eenrique de Litro' - CI. 32.
micos Farmacêuticos - Classe 3.
N 9 506.619 - "Prince Albert" N° 503.448 - Corem) - Corema
Requerente:
Indústria e Cornércio t2e
Com. Ind. e Representações de MateBebidas Avestruz Ltda . - Classe 42,
riais de Construções Ltda .
Cl. 16.
N° 506.851 - Flexi-Vel - Regue , N 9 503.453 - Mecano
Mecano
rente: Incovel
Indústria e Cornérdõ
-S. A. Estruturas Metálicas - Cl. 16.
de Vedação Ltda.
Classe .
N9 503.475 - Lestewagtn
Jose
Registre-se
com
exclusão
de juntas poAlargon Oncalia - Cr5 21.
ra vedação.
N° 511.099 - A Verdade - Gil
LEI N° 5.108 - DE 21-9-1966
N9 506.957 - .Aranto de Vendedo2
Simões Mattins - Cl. 32.
- Requerente: Sindicato dos EmpreN° 512.183 - Resist Arc -- Disgados Vendedores e Viajantes do Cotribuidora Paaulista de Abrasivos Dipal
mércio
do Estado de São Paulo Ltda. - Cl. , 5,
Classe 32.
Divulgação n9 972
N9 513.245 - Puppex - Puppex
N.9 507.064 - Tribunal do Tempo
Cl. 49.
Brinquedos de Latex Ltda.
Requerente: Panam Propagando
N° 513.262 - Ca-Sa - ConstruA. - Classe 32
Cl. 16.
tora Ca-Sa Ltda .
N° 508.064 - Roupalândia -- ReLys Modas
N 9 513.704 - Lys
querente: Roupalância Confecções LiInfantis Ltda . - Cl. 35.
mitada - Classe 36. Registre-se
PREÇO: Cr$ 200
sem direito ao uso exclusivo e Isolado
Insígnias indeferidas
de roupa.
N9 310.618 - Aerocargas .-- NaN9 508.574 -- Bandeirante -- Redo na! Transportes Aéreos S. A. querente:
Tecelagem Paraliyba S.'A.
CL 33.
- Classe 37.
N° 314.465 - Aerocargas - NaA VENDA3
N9 509.056 - Mocambo -- Requedonal Transportes Aéreos S. A. rente: Café Mocambo Ltda . cl. 33.
Na Guanabara
se 41.
41 .
Frase sde Propaganda indeferidas
N° 509.700 - Lafayette
Reguerente: Lafayette Rádio Eletremica CorSeção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n° li
Surpresa do Dia N° 506.974
poration --- Classe R
Cl. 41 Dernétrio 6 Cia. Ltda .
N9 509.786 - IO-13i - Requerente:
Agêncii 1: Ministerlo da Fazenda
42 - 43 - 46 - 48.
Confecções Dei-Cor-Si Ltda. -- ClasTitulo de Estabelecimento
se 36.
N° 509.922 -- Notictário Turistieo
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Pastosa
Indeferido
- Requerente: Prantisck Svaton --N9 515.776 - Relojoaria Omega Classe 32.
Cornélio Mendes - Cl . 13 - 14 N° 509.922 - Madeleine - RequeEm Brasllia
25.
rente: Modas e Confe.eões Pe cloer,
Exigências
Ltda. - Classe 36.
Na Sede do D.I.Nd
N9 509.988 -- Prol -- Reg it reine:
Tiaanos com mágências i cumprir:
Prol Decoracões Ltda. -- Classe 40.
N° 474 . 221 ,. ffitajt rkme&IN§
-N9 509.998 Iobb Requeeeutei
IPAedetretta jobb Ltda. - atoe 16.
ablena ABL

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

Térça . ;e:ra 10
N° 510.649 - 11ti11 - Requerente:
Insectkill - Produtos Quirnicos Ltda.
- Classe 2.
N9 510.934 - Ypê - Requerente:
C,erámica Industrial Ypê Limitada. Classe 16.
N° 511.362 - PrInelpe--r Requerente: Brasmotor S. A. -Empreen&mentos e Participações - Classe 8.
- Registre-se consideraulo-se as frigideiras como elétricas.
N° 511.363 - Arara - Requerente:
Lian Pedro Antibas - Classe 23.
NP 511.491 J "F" - Requerente:
Aços F Brasileiros Ltda. - Classe 5.
- Registre-se sem direito ao uso exclusivo da letra "F".
N9 511.645 - Jornal dos hospitais
- Requerente: Mateus Vasconcelos Classe 32.
N° 511.655 - "Keravest" - Requerente: Keravest Revestimentos
Ltda. - Classe 16.
Ne 512.537 Abnac - Requereute: 0a. Nacional de Artefatos Metálicos Almac - Classe 40.
N° 512.551 - Veva -- Requerente: Indústria de Calçados -Vespa
Ltda. - Classe 36.
N° 512.898 - "O Escritório" Requerente: Editóra Monumento S.A.
- Classe 32.
N9 519.047 - Ótica Pinheiros Requeregte: José de Toledo Camargo
Classes 8 - 10
33.
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bis S. A. - Classes 41. 42 e 43 N9 506.809 - Spasa - Classe 31 14 9 502 288 -- C.- .eer.a.11 e Itmeee.
Art. 117 e 1.
-- Requerente: São Paulo . Aleereatas tadora Roger S. A.
N9 499.593 - Cafeeira Catei Indús- S. A.
N9 511.829 - !MI , tte , T..T,naenit,
tria e Comércio - Requerente: Ne/son
N° 506.818 - "M M • - Classe 16 Comércio Indústria 1 t-4a
Costa - Classes - 33 - 41 - Ar- - Requerente: Metalúrgica Mortimbi
Diverso,
tigo 117 n° 1.
Ltda.
N° 507.146 - Rádio Caiçara de
N9 507.549 - "Erca" - Classe 49
N° 511.3% - • -1 oe 1.erMatelândia - Requerente: Rádio Cai- - Requerente: Casa :la Borracha S. A. ragens Maná Ltda. - Pro•-zi.ga
c‘
çara de Matelândia Ltda. - Classes
N° 507.829 - King-Roller - Cias- esclusão de anzóis. riaàse l.
32 e 33 - Art. 117 n9 1.
se 7 - Requerente: Morettl, Keller
EXPED/ENTE DA SLÇAi)
NP 507.320 - Automóvel Clube do 6 Cia. Ltda.
TRANSFEIUNCIA E LICENÇA
Distrito Federal - Requerente: NorN°508.614
Classe
Long B-I2
mando Jorge Soares - Classe 33 3 imRequerente:
xo Laboratories
ite
Elo, 3 de juneito de 19ii7
Art. 114 n° 1.
7'runsfertxtcuts
e Aliei oçoes de NoN9 507.377 - Condomínio Itapoã
N9 509.901 - 'O.K ' - Clave ra.e de i Guiar de Proces,--os
- Requerente: Construtora Jona Cor- 39 - Requerente: Indústria de Arte}oram mandados anotar as 1.11msdoa Ltda. - Classe 33 - Art. 117 fatos de Borracha O.K. S , A.
/ele/mias e anel o,,Jes do uoino, L103 ti.
a° 4.
N 9 509.935 - Clcar and Lavei y - .utates Cios proce,sos
N° 507.657 - Frigorifico Monções
natos:
- Requerente:.. Martins 6 Rocco Ltda. Classe 48 -- Requerente: Helena Rubirâtein.
Produtos
de
Beleza
S
A.
Soclete cies tismes Chaniqucs RuoClasses
25
33
38
41
N° 509.937 - Sapso - CL.:Ne 41 ne-routenc mansierencia 1.1
Art. 117 n9 1.
- Requerente: José .asso
nome da paten.e n 9 71329).
N9 512.251 - Cine Coral - ReSA„
querente: Cia. Cenematagráfica FranInch:baia 151.c.A.;urgica
N9 510.022 - Paulista - Classe
co Brasileira - Classe 33 - Art. 117 43 - Requerente: Doceira aPaulista (tient:Jeremia pata o seu nome da
.
patente n9
n° 4.
Ltda .
r
o
Classe
.
510.532
Doinsti
N°
Indu:.tria
Metalurgica
Truffi
Marcas indeferidas
46 - Requerente: Buschle 6 Lepper ttransierencla para seu nome as pe.
'ente n9 73.814),
N9 199.505 - Hístalergon - Clas- S. A.
se 3 - Requerente: Antonio 1. FerreiEletromecanica Bento Gonçalves S.
Classe
21
N° 511.765
511.765 - Ctrla
ra 6 Cia.
A. (alteraçao de nome da patente n9
Lima
Requerente:
Baldsvin
N° 257.462 - Tempo - °nese 38
73.935).
- Requerente: Vereinigite Rapierwer- milton Corporation.
Ind. Metalúrgica- Truffl S.A. (transke Schickedanz
Co.
I N9 511.862 - Aragaai -- Class: ferência para seu nome da patente
N° 264.256 - Paulista - Ciasse I 16 - Requerente: Indástria Araguai n9 74.173).
32 - Requerente: Gráfica Paulista Li- Ltda . 4
Ind. Metalúrgico, Truffi S.A. (transInsígnia
mitada.
N9 511.889 - Sintepon - Classe ferencia para seu nome da patente ne
274.997
Lulabel
nasce
36
N9
N9 441.338 - 'Transportadora R A
46 - Requerente: Indústria Pubnica 14.174),
Captocap Ltda. (transferencia para
- Requerente: Transportadora R A - Requerente: Humberto Adanu
Vanquard Ltda.
Cia.
Ltda. - Classe 21 - Art. 117, núN° 512.089 - Cumbra - Classe seu nome da patente n9 74.557).
Classe 1 - Requerente: Cerâmica Ciunbit.a,
N9 303.712 - S. A. S
mero 1.
Kubota-Teldro do Brasil Ind. e Com.
11 - Requerente: Scandinavian Airli- Indústria e Comércio Ltda.
Ltda. (alteração de nome da patenN° 307.004 - Napatico - Reque- nes System S.A.S.
te n9 75.290).
rente: National Paper 6 Type ComClasse 72 Kubota-Tekko do Brasil Ind. e Com.
NO 512.235 - Nurse
N° 306.799 - Vita-Forte - Classe
Classes 41 - Requerente: Produtos Vita-Forte - Requerente: Pene Byczyk.
pany S. A. 6 Cia. Ltda.
Ltda. (alteração de nome da paten1 -6-11 - 17 - 38 - Art. 114. Ltda.
N° 512.420 - Welser - Classe tes nos 75.291 e 75.655).
N9 512.259 - Emblemática (figura
310.038 - A Semana Reporta- 11 - Requerente: Weiser Lock ComKibon S.A. (Ind. Alimenticias)
N9
de automóvel e ferramentas) Re- gem Requerente: Semana Reporta- pany of Canada Ltda
iatteraçã.o de nome da patente •-•
querente: Paulo Carlos Guerra Borges gens Ltda.
Na 512.73 - Popular - Classe 43 termo n9 91.078).
- Classes 6 - 8 -- 11 -21-33-Fábrica de Enceradeiras Lustrene 13.
N° 317.133 - Sanalon - Classe - Requerente: Depósito. Popular Su39 - Art. 114.
A. (transferênci apara seu nome da
41 - Requerente: lhe Schonfeld.
per Mercado S. A.
patente termo 115.921)
Nome Comercial deferido
N° 369.468 -Sena - Classe 16
Nome
Comercial
indeferida
Sarong Inc (transferencia para seu
N° 292.088 - Comercial, Agricola - Requerente: Sena Sodedade -Eng,enome eia patente - termo 116.653).
nbaria
Arquitetura
e
Construções
Requerente:
Argoni
Gás
Ltda.
Industrial Helionmr Ltda. - ReControla Company of America
N9 389.223 - Argoni (ás Ltda. - (transferência para seu nome da paquerente: Comercial, Agricola e Indus- :lutada.
511.167.
Escavações
São
SilN9
tente termo n9 120.089).
trial Hellomar Ltda. - Art. 109, núN9 383.842 - Mel Real - Classe
Escavamero 3.
41 - "Requerente: Floriano Moreira. vestre S. A. - Requerente:
Monsanto Company (alteração de
N9 387.436 - Dietilverin - Oas- ções São Sifvestr eS. A.
nome da patente térreo 125.476).
• N° 326.323 - Sociedade Mecânica
Titulo de Estabelccimen'è
Alte Ltda. - Requerente: Sociedade se 3 - Requerente: Sociedade AnóniEaton Yale & Towne Inc. (alteraindeferklo
ção de nome da patente ia9 134.041).
Mecânica Abe Ltda . -- Art. 109. ma Instituto Bioterepico Americano.
N9
451.090
Super
Globo
a• 3.
N° 225.126 - Oficina Mecânica e
Giovanni Tudisco (transferem/a
Classe 1 - Requerente: Anna Sanl- Pósto
de Freios Hércuies - Regue- para seu nome da patente termo ne
N e 451.5li - Malb . ria Italiana cárie Super Globo Ltda.
136.561.
5. A. -- Requerente: Rilharia !ta- • N° 470.182 - Graúna - Classe 41 rente: Wenceslau Babick . •
•
/lane S. A. --Ari. 10Q. n9 2.
blesser Grieshelni GMBH (trens..
- Requerente: Restaurante Graúna LiN9 250.249 - Bar. Padaria e Conferêncla
e
alteração
de
nome
da pafeitaria A Miramar - Requetedte: A.
mitada.
Frau. de Propagandi defenda
tente termo 162.329).
N° 476.942 - Jornal do Paraná - M. Pires.
Tranquilo Giannini S.A. Ind. de
Johson
N° 462.452 - johson
N° 497.484 - UnItas Organização Instrumentos
Classe 32 - Requerente: Orlando
de Cordas (transferem..
O nome que garante qualidade .- Re- Ceceon
Contábil e de Negócios Requerente:
querente: lohson 6 Joh&
- Classe
AG
Patent-Und
Lizenzverwertungs
Lbsitas IrganIzação Coni-ábil e de NeN9 477.463 - Minempire - Classe
20 - Art. 121 do C. P 1.
cia para seu nome da patente termo
gócios
Leda,
- Requerente: Pintue.ci, Sadari 6
n9 164.175),
exclusão da expressão etc .
ela.
N9 501.830 - Indústria de Bebidas (transferência para seu nome da pe.,
Titulo de Estabelecimento leferido • N9 488.785 -- Mecat-x
C.Iasse São Pedro - Classes 41. 42 e 43 - tente , .termo 164.811).
Requerente: Felipe Paci
Requerente: Oliveira 6 .ia.
N" 317.060 - O Rei das 13icicletas ' 33
Exigências
N° 488.903 - Imperador - Classe
Requerente: Sebastião Salenno Edificid Mont-Flant
N°
506.868
Processos
e
termos com exigências
Classes 21 - 33-E ,- 8 - 11 - 39 45 - Requerente: Indústrias Quimi- - Classe 33 - Requerente: Moinho à cumprir:
ces Imperador Ltda.
- 6 - Art. 117. n9 1.
Armações de Aço Probel S.A. (Nas
Yacour Safra.
N0 495.863 - Caté Ventura to a patente no 71.714 e quanto
N9 519.093 - Rondinefia - Re- Classe
N° 507.322 -- lenninoses Mercúrio patáaetes n9s 72.478 e 72.834 aguar-,
41 - Requerente: Irmãos Venquerente: Abram Soibet 6 Filhos
- Classes 8. 33 e 40 -- Requerente: denth
tura Ltda.
-se).
- Classes 8-E - 13 - 17 N° 499.820 - Matrixmord - Clas- Antonio Ferreira Gonçalves.
Inc. tjunto a. patente ia9
35 e 38 - Art. 117, a° 1.
se a - Requerente: Máquinas Para
74.310).
Exigéncias
we
N9 476.888 - Viga- Ótica Ltda. Vulcanização Matrixmold Ltda.
- Classe E-8 - Art. 117. n°
Personal Products Corp (junto
Térmos com exigências a cumprir:
N° 476.958 Banca . Económico • N° 503.698 -- Alvorada. -- amue
patente n9 74.336).
N9 469.716 - Indústria de Papéis
Paulista - Requerente: Natas Muras 34 - Requerente: Cotoadicio Irmãos
Alben A.tfiliates (junto a patente
Wally Ltda.
eboveky - Classe 33 - .Art. 117, Campos S. A. _
termo 419 126.009).
N0 470.035 - Renato Pons.
N9 501.909 - RO-LB - Classe 6
b1.
N° 495.640 - Cia. Ernesto de The PopulatIon Council Inc. ( jun
N9 490.511 - Bar Gaiola - Re. •-• Requerente: Ro-le Distribuidora de
-toapenêm°158.693)
Carvalho Indústria e Comércio &cem.
wereute: Restaurante e Auditório Ala, Rolamentos Leda.
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Publicaçá.o feita de acórdo com o art. 130 do Código do Propr .:criada, Industrial. Wo dato da orna:nela =maçara
o Gostes o praeo da 60 citas para o deferimentn do pedido. Duranta essa prazo potierL'n aprasantair culta cpasleas o Depart=ato
Proprtedada Feede_ste.e..al aquêles Que Ca t,u1sarern prejudleatina c2= 3 C.7.:"
CO r-- , 1 3t3'73 ccriaren
LMtactonal

; ferino n.° 757.257. de 4-7-66
IVIarceniria São Vicente de Paula
Ltda.
São Paulo

Termos -as. 757.260 e 757.261, de
4-7-66
Afranio Estevão Corrêa
• Bahia

SÃO VICENTE DE PAULA
Clave SIO
Móveis em gerai. de icaetal, vidro, de
aço em:fieira. estofados ou dão. incha.:
sive -móveis para escritórios: Armários'
ormarios , para banheiro e para roupae
usadas. almofadas. acolchoados pare
móveis, bancos. balcôee. banquetas'
bandeias domiciliares. berços biombos
cadeiras. carrinhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, ,conjun to
para sala de iantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. iardim e praia
Conjuntos de armários e gabinetes por..
copa - e minha, camas cabides. cadeiraa
• çpr cadeiras de balanço. cauta
de rádios. colcheias colchões de molas
dispensas. divisôez. clivaras discoteca..
de made.ra. esprequicadca ras. escrivuai
abas estantes, guarda-roupas. mesas
casinhas mesinhaz para -rÉdic e te,ev;
suo. mesinhas para televisão. moicsura,
para qiladros. porta-retratos. poiromas
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha
péus
,ias sotás-csmas travasseiros
vtrl-

de 4 - 7 - 66
Xavier Lanar Mori n Pinedo
Guanabara

Termo n.° 757.258,

Classe 46
Artigos e preparações para conservar
.e polir
—
Termo n.° 757.259, de 4-7-66
Oreste Checcacci
Guanabara

.ula glicerina pei fumada pava 3Pcbe.
os e preparados para descc:oriz =as
lhos e pintas co s:nais artificiais. óleos
Para a pele
Termo ri.° 757.264, de 4 - 7 -66
Antônio Pereira Bastos
Guanabara

Termo n.° 757.257., de 4-7-66
Laborarerio Farmacêutico
Zurita
São Paulo

BranSleiwo
Classe 33
Estabelecimentos de recreio e divertimento para distinguir clubes, balneários
e restaurantes
Classe 33
Estabelecimentos de recreio e divertimento para distinguir clubesi balneários
e restaurantes
Termo n.° 757.262, de 4-7-66
CONSEPRO — Consórcio de Consultores Para Estudos e Projetos Ltda.
Guanabara

Classe 3
Para assinalar um produto farmacêutico
indicado no tratamento das enterites e
tinterecolites
Termo n.° 757.268, de 4 - 7 - 66
Casa Lourenço Comércio e Indústria
São Paulo

çpnanceArtz.

.d4

Classe '1i3
:-'ara distinguir: Perfumes, essências. eniratos. Égua de colôma. áatta de touca.
coV' ?vz*
,ador. água de beleza. água ,Je quina
e' g)
Água de rosas. figua de alfazema agua
Para barba. loções e Pinicos una os
Co çii2P
abexis e para a 'pele. hrilharrina. ban
Classes: 11, 15 e 16
.1olina. "batons" cosc-áticos, fr:adores
Insígnia
de penteados. petról-os. óleos para os
Nome comercial
ahelo. crave reiuvraescen re. cremes por
Termo n.° 757.269, de 4-7-1966
durosos e aramadas para limpeza d: CarimbOia — Indústria e Comércio a
Têrmo n.° 757.263, de 4-7-66
,ele e "margulage" depilatórios. J,esoCarimbos Ltda.
Antônio Pereira Bastos
lorentes. vinagre aromático, pó de arroz
Guanabara
Guanabara
talco perfumado ou não. lápis tJaré
iirstana e sobram:eiras. preparae.,=, cate
, O •=i
o,
embelezar cibos e olhos. carmim par:
n I .17 //n,,
rL 7(?7 (19
; rosto e para os lábios. eab.2c Crran n
J
para herbear. sabão liquido aarfumad;
.•
ia reo. sabonetes. dentitricies pá
pasta ou liquido. sn'.s nertum:_i.A.:s pare
Classe 39
ihanhos, pentes. vaporizadores dz
me eseivas para dentes cabelzo unhar
Artefatos de borracha
cibos roça:alhos perfumado. prea-ara
Termo n.° 757.270 de 4-7-1966
.os en. pó. pasta. .:cuidos e titulas
Jonathas Nunes da Silveira
para o tratamento das unhas. C.-issol
Ezugeaã
Guanabara
.'entes e vernizes, recnovec'ores da can
glicerna perfumada para cs ce52•
CISSZa 41g
os e preparados para descoloris' unNaa
amoAnRo
'ara distinguir: Pertumes, essências, en ílios e pintas ou Limais artificiais ifi'lecs
tiara a nele
-ratos, água de colônia, água de touca
:Mar água de beleza, água de quina
Termo n.° 757.265. de 4-7-66
tgua de rosas. água de alfazema, água
Paulo Fernando Pedrosa
Classe 36
Guanabara
tiara barba, loções e tônicos nera os
-abalos e para a pele. brilhantina. banTitulo de Estabeelcimento
dolina. "batons" cosméticos, finadores
Têm-, n.° 757.271, de 4-7-1966
de penteados. petróleos, óleos para o:
Casa Prata S.A. — Importação @
:abalo. crave rejuveuescente. cremes got.
Comércio
durosos e pomadas para limpeza da
São Paulo
Eir.ÁTênme(6_,
'ele g "maquilage" depilatórios. duo,
o
lorantes. vinagre aromático. pá de arroz
• talco perfumado ou dão, lápis para
uie
;estana e sobranceiras, preparados para
.mhelezar cílios e olhos. carmim para
rosto e -para os lábios, sabão e creme
Classe 33
s.arn barbear, sabão liquido perfumado
m não. sabonetes. dentifricios em pó.
Titulo de estabelecimento
iasta ou liquido, cais- perfumados para
Termo
n.° 757.266, de 4-7-66
We'lústia EL,E3Mire,
'anhos. pentes. vaporizadores de perto
Laboratório Farmacêutico Carpas
ne. esceivas para dentes. cabelos. unhas
spo4110
Ltd
cibos. saquinhos perfumado, prepara
ios em pó. pasta. liquidos e tijolos
Classe 42
, :ara O tratamento das unhas dissol
CI.Jsu 3
ventes e vernizes, ecanovecâxies da cuti- Um Drecluto farmacêutico (viturainico),
Vinhos em gerafl
o

191Ht\T}rik&

.Classe '16
Para distinguir:, Amido, anil, azul da'
Pdissia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodãc p reparado para limpar metais,
detergeotes. espremacetes, extrato de
anil, tecida para tecidos, tóstoros de
cera e de madeira, goma uare lavanderia, q mpiidores de luvas, iiquidos de
branqueai tecidos. liquidos mata-gorduras pai-a roupas e mata oliicis para rim
pas, ()lema óleos para limpeza de carros. pri, rir branquear roupa. salicato
cDe q ndiç ada cáustica. sabão em pó.
2abào :-(t! ira -.gabão de estregar
sa.
tiioleis de polir e verniz
para calçados

keem

t
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da cata da publicação começará
correr o prazo ele 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições aø Departamento
-Ns, Nacional da Propriedade Inbustrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

rermo n.° 757.272, de 4-7-1966
jndústria e Comércio de Roupas Namen
•
Limitada
São Paule

NAMEN

Termo n. 9757.275, de 4-7-1966
Calcados Millis S.A. Indústria e
Comércio

São Paulo

PRORROGAÇÃO

pastosas para madeira terro, paredes.
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veiculos. talco
industrial thiner, vernizes, zarcão
Termo n.o 757.277, de 4-7-1966
Luigi Sordillo Indústria e Comércio
Limitada

Gupnabara

GALVANOMATIC

tnclústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRL
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecol% calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas,
camisolas,
camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. maletós, pelas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
;meteres, shorts, sungas, stolas ou alacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. o 757.273, de 4-7-1966
Tnstituto de Pesquisas Odontológicas
São Paulo

Classe 36
Calcados
Termo n.° 757.276, de 4-7-1966
Luigi Sordillo Indústria e Comércio
Limitada
Guanabara

GALVANEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Aparelhos automáticos paraPeletrodeposição; aparelhos para anodização, , fosfatização e eletropolimento; aparelhos
lesengraxantes a tricloretileno; reostatos,
tanques e tambores rotatiovs
Termo n. 9 757.278, de 4-7-1966-Auto Escola Rink Ltda.
_ Rio cl amieiro

AUTO ESCOLA
NU LTDA.

Espirito Santo

CHURRASCARIA

jGAtiCHAI.
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 757.283, de 4-7-1966
luarez Ribeiro da Costa
Espirito Santo

JUARETTE
INDÚSTRIA BRASIL9RA t •
Classe 21
Artigos de classe
Termo n. o 757.284, de 4-7-1966
In4detria de Concreto São Paulo Ltda.
Espirito Santo

Nome Comercial

Classe 1

Termo n.° 757.279, de 4-7-1966
Para distinguir: Absorventes, acetona A Dia Preferida Comércio Representações Ltda.
ácidos, acetatos, agentes químicos para
Rio de Janeiro
) tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-raz. al)umina, anilinas; alumen, alvaiade, aivejantes industriais, . alumínio em p6.
.161A PREMIDA
amoníaco, anti-incrustantes, antl-oxidan.
COMÉRCIO REPRESEKTAÇÕES LIDA.
anti-corresil...s, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para acumulada
res, água oxigenada para fins industriNome Comercial
ait amônia; banhos para galvanização,
Térmo n.o 757.280, de 4-7-1966
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
Carmelita Monteiro
de sódio, de potássio; cal virgem. carGuanabara
vões, carbonatar., catalizadores, celulose.; chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotcis; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulIHDOSTRIA BRASILEIRA
sões fotográficas, enxofre, ciar, esmaltes, eestearatos: feno], filmes sensibiliClasse 48
zados para fotografias, fixadores, fluidos -para freios, formol fosfatos indusArtgios da classe
triais. fósforos • industriais, fluoretos,
Térino n.° 757.282 de 4-7-1966
fundente, para solda; galVanizadores,
J. F. M. Ferreira 6 Cia. Ltda.
gelatinas para fotografias e pinturas,
Espirito Sento
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imparmeabilizantes, ioduretos. lacas; massas

MON

44);Nt
''r44 44:k

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 757.288 de 4-7-1966

Emprêsa Nacional de Pinturas Lida,
Brasilia

para pintura, magnésio, mercúrio, nitra-

•Classe 33
Título

Termo n. 9 757.274, de 4-7-1966
Distribuidora Farmacêutica
Limitada
São Paulo

Tèrmo a.` .' 757.281, de 4-7-1966
José Teixeira

R.T.B.

Linsitistria brasileira
Classe 3.
Produtos fannacèutko

tos, neutralizadores, nitrocelulose; prooxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicoe para impressão, potassa industrial. papéis heliográficos e p reliocopista. películas sensíveis, papéis para fotografias e• análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos' para niquelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas. Prusslaios.
reativos, recnotedores, sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes. seneibilizantes.
sililatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou

NACIONAL
NDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Classes: 8, 21 e 33
Sinal de propaganda

Pinturas em construção eiva conserva.,
ção de prédios, placas de propaganda e
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durants esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
11,rmos ns. 757.285 e 757.286, de
4-7-1966
Adnoncio d nuhCaa.... ......
Adnoncio da Cunh aRantaldes
Espírito Santo

A Pà1Nulli1iii
\ INDÚSTRIA BROMA
Classe 36
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 757.289, de 4-7-1966
Tipografia Tocantins Ltda .
Brasília

rermo n.° 757.292, de 4-7-1966
Bar e Restaurante Picareta Ltda.
Brasília

Termo n.o 757.294, de 44-1966
Império das Baterias Ltda.
Brasília

Tèrmo n.0 757.297, de 4-7-1960
Equipe — Promoções e Administração
Limitada
Goiás

IMPÉRIO DAS BATERIAS
BAR E RESTAURANTE
PICARETA

IND. BaLsILEIRA

No. anuncias

Classe 41
\Icachofras, Jetria, alho, aspargos.
çúcar, alimentos para animais, amido
niêndoas, ameixas, amendoim, araruta
irroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
mnas, banha, bacalhau, batatas, balas
"acoitos, bombons, bolachas. baunilha
-afê em pó e em grão. camarão, canela
mi pau e em pó. cacau, carnes, chá
mramelos. chocolates, confeitos. cravo
-errai& cominho. creme de leite creine
ihmenticios, croquetes, compotas. can
coalhada. castanha, cebola, colidi
nentos para alimentos, colorantes
-...ouriços, dendê, doces, doces de ira
is. espinafre, essências alimentares, em.
,actis. ervilhas, enicovas, extrato de tofarinhas alimenticias, favas, fé.
.ulas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Classe 50
Imp tesos em', geral corte e aparamento ..nos. frios' frutas sêcas naturais e criaédizadas: glicose, goma de mascar. goc.
de papel
i lyras, grânulos. grão de bico. gelatina
Têrmo n. o 757.290, de 4-7-1966
°adensado, leite em pó. legumes em
1NCA
Incorporadora e Administra- nargarlaa, marmelada macarrão. atas
dora Ltda.
as alimenficias. mariscos. manteiga
Goiás
iães. paios. pralinés, pimenta, pós para
)udIns. [Acides, peixes, presuntos. pa
és petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins
;tidos rações balanceadas para ani
cais, •equeilões. sai. :ragu, sardinhas
!PUA
anduiches, salsichas. salames, sopas en.
atadas, sorvetes suco de tomates e de
INCORPORADORA E
ratas; torradas. tapioca, tâmaras, na&
ite, tremoços, tortas tortas para ali.
roiabada, geléias, herva dote, herva
ADMINISTRADORA LTDA
nate, hortaliças, lagostas- linguas, leite
es. óleos comestiveis. ostras. ovas
nostarda, mortadela, nós cnoecada, noa de tomate. mel e melado, mate, mar
me para mingaus. molhos, moluscos,
maserva, lentilhas, linguiça, louro, atas.
Nome Comercial
mento de animais e aves, torreies,
Térino n.° 757 . 291, de 4-7-1966
, toucinho e vinagre
Edson de Oliveira Souza
• Têrmo n.0 757.293, de 4-7-1966
Brasilla
Carmen Pla Pujades de Avida
Brasilia

fOCANTINS

Indústria, Brasileira

Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum, Mitrumentos e aparelhos didáticos; moldes
de feda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos, a saber: acumulalores,
aparelhos paar ailuminação inclusive os
considerados acessórios de veículos;
aparelhos aquecedores e medidores; amplificadores; baterias de acumuladores;
botões de campainha elétricas; bombas
medidoras; buzinas, baterias elétricas;
caixa de descarga, condensadores, comutadores; chaves de alave.ncas, chaves automáticas; filtros para óleo; limpadores de para-brisas, luzes trazeiras
para veículos, lunetas, maçaricos le soldar; farois com acessórios de veículos,
para sinalização e para Iluminação em
geral
Térmo n.° 757.295, de 4-7-1966
Jeovah Herculano Szervinsk
Brasília
••n••••n••n•n•n

ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Classe 32
Para distioguir: . Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, .edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas; peças teatais e cinetnatográficas, programas
circenses
Termo n.° 757.298, de 4-7-1966
Companhia de Habitação Popular de
Goiás .-- COHAB —
Goiás

CONAB-GO'.
Classe 25
Arquitetura, plantas, desenhos, projetos
e maquetas para fins de construção
Termo n.° 757.299, de 4-7-1966
IMOARA — Imobiliária Araguaia
Limitada
áGlos

_ SZERVINSIf

4~~11111111~~~~1~1~111~1.1111~

Classe 50
Compra e venda, correatgens e adminisClasse 33
tração le imóveis e todos os negócio,
Título
correlatos a transações imobiliárias
Térmo n.° 757.296, de 4-7-1966
Termo n.° 757.300, de 4-7-1966
Brasenco — Brasileira de Engenharia e
Anápolis
Auto Dieseu Ltda.
Construções Ltda.
Goiás
Goiás

MARA
INDUSTRI A BRASILEIRA

Classe 41
Milho, pipoca, amendoim, grão de bico,
lentilha, ervilha pimenta moída, canela
em casca, canela molda, cravo, colorau.,
caminho e queijo ralado tipo parmezon

-RECON.
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO

Classes: 6 36 e 41
Título

•

"Classe 21
Classe 25
Para distinguir: Veículos e suas partes
Arquitetura, plantas, desenhos, projetos integrantes: Aros para biciclehis, auto.
e maquetas para fins de construção
móveis, auto-cominh8es, av:i5 e amor-
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rMARCAS DEPOSITADAS
art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
suas oposições ao Departamento
blac.ional de Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados eme a congossa° do registro requerido

Publicação feita de acórdo coro o

correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar
iecedores alavancas de câmbio. barcos.
I • egees, braços para veirutbs, bicicletas, carririhos de mão e carretas, caminhonetes, carros arnim'antes, caminhões
carros, tratores, carros - berços, carrostauttue.s .carros-irrigadores, carros. carroças, .-arracerias, chassis, -chapas
culares para veiculas, cubos de veiculas
corrediços para veiculas, direção, desli.
paleAras. estribos, .escadas rolantes, -ele.
va . tarris -para passag-e,ros -e :para -carga
engates . p ara carroS. 'eixos de direção.

mento de animais e aves. tcirrbes
toucinho e vinagre

-nrmo n. 9 757.302, de 4-7-66
Legenda Promoções e Publicidade
São Paulo

iewarrida

leams, trontezras para veiculas, guidão,

iuctornotrvas, lanehas motociclos, malas.
motocicletas, motocargas moto furgões
manivelas, navras ,ônibus, para-choques
,para
Jura -tirtNHts Itetiii a.1),111,,tes •
Classe :32
rodas para biacletas. raios 'para bicicle- ,Para ,Almanaques, -arrias,
ta-, :reboque. radiadores para veiculas anuários. albuns impressos, boletins, elarodas Tilara vedrulos..seuins. triciclos, ti Iálogos, edições . impressas, .reVistas, :órcante para J.alculos , vagões, velocipe- gãos de publicidades, proVratnas -radiodee %caretas ..te :eontrôle ,clo afogador e fônicos, rádio - televisionadas, pecas tea-:
.ing , e cinematográficas, programas
eir lerador t--aleis traleibus, varaes de
'"
.carros toletes . para carros
circenses
111n9
Tiirrno n. o 7.57..30l, :de 4-7-19E6
Termo n. 9 757.303, -de '4-7-66
Sociedade Comercial Araguaia 'Ltda.
Pavimentadora do Val,,Ltda
.Goiás
'Goiás

Termo n.° 757.306, de 4-7.66
-José L. Mala
Bahia

Docelcandia
..•• ''''' .•.•••

sas pare revestimentos de pandas, aia:feiras para construções, mosaicos. pró.
:lutos de base astáltico, produtos para
tornar impermnbilizantes as argamas-as de cimento e cal, hidráulica. pedra.

gulho: produtos betuminosos, impermear
9ilizantes líquidos ou sob outras formas
Para revtstimento e outros como na paoN,46(:)N1ERÇ:.'
vimentação, peças ornamentais de cio
,nento nu gesso para tetos e paredes,
papel pare torrar casas, massas antiClasse 41
Balas, bombons, chocolaets, artigos para ácidos para uso nas -construções, parfestas de aniversário, casamentos e ba- auetes. portas, norteies. pisos, soleiras
tisados, como bolos, tortas, docinhos, para portas. diciios. tubos de concreto,
telhas, tacos. tubos de ;imolação. taci.
salgadinhos e frios
ques de cimento. vidas. vigamentos e
Termo n. 9 757.307 de 4-7-66
vitrõs
João Marques Santos El Cia.
Termo n.° 757.310, de 4-7-66
Bahia
Oscar -Pereira Dias
Bahia

ROTA 66
IND. BRAS.
Classe -36
Blusas, calças, cuecas, camisas, saias e
validos
Termo n. 9 757.308, de 4-7-66
Irmãos lssa
Bahia

E65n1f119"41t

- IRA NAS
VA:AR.PEZ::É
Classe 41
'Alcachofras aletria, alho, aspargos,
açúcar alimentos :para animais, amido,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz atum, aveia avelãs, aze te azeilonas tranha, bacalhau, batatas, balas
bacanos. bombons, bolachas baunilha
café em .pó e sai grPo. camarão. canela
•em Pau e em pó, -cacau. -carnes, chã,

caramehs rchocolates, contettos. cravo
Cereais. cominho. -creme de .te.te. cremes:
alimenticios, croquetes, compotas. cangica rorilltada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê daces doces de trutas espinafre essências alimentares. em
padas. ervilhas. ensavas. extrato de toè,
nate, farinaas alimen::.,as. favas fé

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 757.311, de 4-7-66
Coral da Juventude. Entidade Religiosa
Cultura le Artística
Bahia

Classe 16
Ladrilhos, brita e azulejos
_
Termo n.° 757.304, de 4-7-66
Cico Nagai
Bahia

á:Uai° Uiicima

R —BA.

Classe 36
Camisas, calças, cuecas e pijamas
Termo •n. 9 757.309, de 4-7-66
Construtora Cajazeira Ltda.
Bahia

SALVADO
colas. flocos, tareio. termentos. teiião
figos ,trios. 4rutas" secas naturais e cris
balizadas glicose, goma de .mascar. dor•
Classe 33
-duras, grânulos, grão de bLi gelatina
Titulo de estabelecimento
gomtrada geléias, herva doce herva.
mate. hortaliças lagostas, lín g uas, leite —"f rermo n. 9 757 .30, de 4-7-66
condensado, le:te em pó. legumes em C1EL — Construtora, Incorporadora
Conserva. lentilhas. .inguiça louro, masEldorado Ltda.
Classe ib
sas alimenticias. mariscos. manteiga.
13ahia
Para distinguir: Materiais para constru-.
maraarina, marmelada macarrãl,' masClasse 33
ões -è decorações: Argamassas. argila
tim Ifie tomate, -mal e metade, mate, masareia, azulejos. batentes. balaustres, bloInsígnia
sas para mingaus, molhos miluscos,
de cimento. blocos para pavimenta
mostarda. mortadela. .nós moscada, no_
Termo
n.°
757.316,
de 4-7-66—
CONS1411 1 0 Ra 4
eté. chapa:
.ão. ralhes. cimento.
zes. tilcos comestiveis, ostras. ovas.
Eccir Incorporadora e AdMinistradora,
colantes
raihros.
caixilhos.
cortinas
párs. pralinés pimenta, pôs -Para
S. A.
taiCORPORAD-011A
-Nanas para coberturas. caixas digua
pudins. p ickles, meixes, presuntos. paPará
stáS de descarga p are etixos. edificael,D O g a 0-0
tês. per: n-,pi,. pastilhas, pizzas pudins;
Pi nrrmoldadas. estuque, emulsão
querias, rações balanceadas para anias p asfáltico, estacas, esquadrias. estru
mais, requeijões, sal. segú. sardinhas,
MAS metálicas para construções. lame
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
Classe .50
9. de metal ladrilhos lambris, luva,!frutas. torradas tap:oca, tâmaras, talha. Serviços de construções, incorporací=?s de hinção. lactes. ladearas. material isoClasse 50
tremoços, tortas, tortas para alilançamentos e vendas de imóveis
lante contr: frio e calor, manilhas, masNome comercial

CONSTRUTORA
CAJAZEIRAd

SHOPPING

-44
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p ub licaÇ á o fana do acordo cum o art 130 do Código da Propriedade :Indastria, Da data da pulai-asado cornara
aurrez o. prazo de 110 dias para o deferimento rio pedido Durante asna aram poderao apresentar duau oposice 2S ar 1 •.;riaaaaraa
Nacional da Propriedada fudiastrial aquéler que se iulaa r em pra..Jurtioaricr com c c-sacas.:, ao registra raqu. ;ata)
Classe 37
TtTrmo n° 757.315, de 4-7-66
Eccir Incorporadora e Administradora, Poupas brancas para cama e mesa.
S. A.
Acolchçoados para camas, colchas, coPará
berto.es, esiregões, fronhas, guardaria,.
pias, jogos bordados, joaos de cosinna.
lençóis, mantas para camas, panos 110,4
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho,. toalhas de mesa, toa.
tilas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guurni.
ções para cama e mesa, toalhinhaa
(cobre pão)
Classe 39
Para distinguir. Artefatos de borracha.,
borracha, artetatos de borracha para
veicules. artetatoa de borracha não tia
citados em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas
buchas para jumelo, batente de porta
batente de chassis bicos para mamadet.
ras, b raçadeiras,, bocais, bases para te
letones, borrachas para carnnros indus
criais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochun
de motor, câmaras de ar. chupetas cor
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas ahuveiros, calçoa de hor
racha, chapa.s e centros de mesa, cor
das de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borra.
Classe 50
cha para máquinas, copos de borracha
Nome comercial
para freios, dedeiras desentupideiraa
Classe 50
discos de meça descanso para pratos.
Nome comercial
Termos na. 75T.317 a 757.340. de
encostos, embalos, - esguichoa estrados
5-7-1966
Termo n.° 757.314; de 4-7-66
esmaltas de borracha eia quebrajacto
Eccir Incorporadora e Administradora, COFAP' — Companhia Fabricadora de para orneiras, tios de borracha lisos
Peças
S. A.
I
fôrmas de borracha,' guarnições awa
São Paulo
Pará
,automóveis guarnições para veiculos.
lanchmas para escolares, lâminas de
ELA STO LLA ir
borracha para degrau?, listas de borIndulstria Branileira
racha, manoplas maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
Classe 22
para-choques, pedal do acelerador, ma
Fios de algodão. cânhamo, celulose. dal de partida, peras para businas
lã, fios plásticos, hos, de seda na. pratinhos, pneuináticos, pontas de bar'
tarai ra:on para tecelagem.. tios para racha para Eamgalas e muletas. rodas
bordar. fios par acosturar.. tricotar.. fios massiças, rodizios, revestimentos de
Para. crochê.. linhas de tõda a. espécie e borracha, rodas de borracha para mófio se linhas para pesca
veis. sanfonas de vácuo. suportes ,e
Classe 36
:inatas do pedal da breque, re'Para distinguir:: Artigos de vestuários 'semlialo e isolador, suportes, sem
.e roupas: feitas: em gerai: Aeasalhos, 'pneumáticos, liportes de câmbio san.
aventais. olPargataw anáguas; bi'usas- .fonas de partidas,. saltos:. solas e solados
boras; botinas: bliis6em boinas.. batia: de borracha. surdinas de borracha para
ddurosi. bonéa.. capacete& cartolas; cara:. 'aplicação, aos çios telegráficos e telefai,
puçao, casacâb, coletes. capas., chatae .nicos.. Cavadores de -porta, tigelas
cachecolia. caleadies, chapéus.- cintos'.
tampas de. borracha para coara:
cintas; combinações: corpinhos, caibas giram,. tiras de borracha para elabora,
db wahoras e de. crianças. calçfies. calÇ ao de substâncias atrancas
çam camisas camisolas. caaillietas
Classe 20'
cuecas; ceroulas: colarinhos, cueiros: Pêtreches navais e aeronáulcosr Ancocasacos; chinelos,, dominós: adiar ras, bóias, cintas de natação, fateixas,
pes. tantasiii% tardas para militares- co.
flutuadores para hidrometria.
légiais„ fraldas., galochas. gravatas, gor.ros. jogos "de lingene, ia q uetas: laqués Artigos ura escritório, almciadac alara
lavas, ligas. lenços, mantãs. meias carimbos ,almotadart ama tintas. abri.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas pa .dores de cartas. arquivos. borrachas
let6s. palha penhoar pulover pelerinas hercns -;ara mataborrão.. borrachas par.a
peugas. acudias - polainas nilámas nu al i ar, 'brochas oara ereseahca coiraes
nhos, perneiras quimonos regalos canetas canetas tinteiro canetas oare
robe de chambre. minão sobretudo!: 0. -enho •orradores de oapel carbonos
suspensórios. saidaa lebanho, sandal.a.
orbos rarirnhadores. cola Orr27 MEM]
sueteres, shorts, sinal
stolas ou ,laek a l ariores a'anpassos. cestos para caa.
nos unifor,,,e:,
Classe, 50
toucas, turbantes.
,a desenbraores. duplicado
e VeSt: (.1 U$
a a. datadores erolos paro desenhes
Nome comercial

Ténno n.° 757.312: de 4-7-66
Eccir Incorporadora e Administradora,
S. A.
Pará

st, 'l, par., cauetd.s esMos atm lanas,
asuuadros astolça p ara .sois
.-stitetes rara 'a p atia (lu-afio; es Iltae
ira rara
aara máaainaa di ascrevai
-Lira
,t•
ara..ica
riores la:1„nan aera,
r:a azia
al mas
,AI apta itinto aara
grafite:. minas para penas. criaiiii.nr,•
.sLrever maquinas de ca.:caiai ,nanula
dt, sentar maquinas de cr.uittollear.
mata •gatos, por t o . tintiroa corta crtricn.
/à
'urra•:,:,rtit-cartetas
corta"
éguas. raspadeiras de borrões stencria
ercevelos p ara napéis, perturadore
arras. p rensas p rendedores de •oduPt5.
sara mimeógrafos .tintas e tinteiros
Classe 31
Adesivos para Jeciàçao, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas.
para vedação; barbantes, barracas de
campanha, betume pare vedação, buchas para vedação. bujão (rÕlha para.
trrrara 1: cabos. canaletas, cordas cordéis cordoalhas, cordões, corretas dè
transmissão de teida espécie: enxarcias. esferas para vedação; fitilhos para
amarradias, forros para vedação. tuge..
laça; gachetas: imitas para vedat,ãaa,
lonas, lanas para freios de veiculona
mangueiras. massas para vedação. me>
para vedaçãc: rõlhas; tampões para
vrr1^ , 3o (fins não medicinais), tendasa
tiras para vedaçáo. tubos para vedaçãda
'itilrçõrs para vedação: válvulas para

vedação

Classe 49
Para dIstinguir logos, brinquedos passatecnoos e artigos desportivos. Autoaornaveis e vmcultes de brinquedos.,,
armas de brinauedo„ baralhos, bolara
para todos as e':portes, bonecas arvn.
res de natal, chocalhos, disco: n-le : arrca
messo desport-ao. figuras' Cre aves ç
aves e animais, logos de armara lagoa
de mesa, luvas mm a esporte, n.'rnarr.:.
ra de utensilia . . domésticos. mascarar]
para esporr i aladeiras, rêrles . para
pesca. c ‘ ult
um e varas para
escaw
..iaostw
aóveis tm geia. de metal, vidro, de
ço, madeira. estofados ou não. .nclis. ve móveis para escritórios: Armários,
rmários para banheiro' e- para rouPa$
i isadas. almofadas aculthcadbs- Parti
:óveas, bancos
balatlea banqueta.%
raleias domiciliares berços biombos,
' ' as a carrinhos para' chã e‘ cata
-iniurstos ;ars dormitórios, conluntosi
,ra sala en imitar e sala de visitas;
n niuntos para nrraços,. jardim e' orate,
m j actcra de armaram a gabinetes para
e casinha. Catna2,,.; chláet, cadeireS
ratôriaa. cadeiras de balar.rz. á . =3
rádloa_. colch3eaj, ocichilaa a (ardera
lispe,nsaaa divizeez, divotta dlacznacad.
madeira. esareguiçadeirac, eacrixr
' , as estantes, guarda-roupas. mesas
lesinhas mesinhas para rádio e talão, mesinhas para televisão. mottilirea
'ara quadros. p orta •+a tratoN
oraaa
.oleronas-camas. p rateleiras. porta-cha>
I
sofás. sofáo-camase travesseiros
vitrines
Para distinguir: Pertuanan. essênCia..% ar/.
tratos, água dc colônia, ages- da tentrrza
dar, tI3na de. baleza, etuto : de ua,..J0

a

gra-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional de, Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

^-neen

água' le rosas, água de a'fazetna, águk para 1:quidificadores e para batedeiras de metal precioso, serviços de saladas
para lavar roupas para uso
para barba loções e tônicos para os de frutas e legumes, gcarnições de ma. de frutas de metal precioso, serviços de
domestico
Classe 6
cabelos e para a Dele. arilaantina a bar! terial plástico para utensílios e eibjetos, sorvete de metal precioso. talheres dr
dolina, 'batons" costsaeacos fixadora, guarnições para bolsas garfos, galerias metais preciosos, turíbulos de metal Motores e suas partes integrantes, e máquinas para fins industriais e suas parturtnalinas lapidadas e vasos de
de penteadas petrólaos óleos para ca para cortinas, ferro laminados piástes: Anéis de pistão, blocos, bielas, câmcabelo creme revanescente cremes por ticos. lanche.ras. man,tegueiras, malas
metais preciosos
bio, cabeçotes, cruzetas cilindros, diadurosos e, pomadas pata limpeza da orinóis, prendedores da roupas. puxadoClasse 9
pele a 'tnaguilage“ lepaatórias deso res de móveis, pires, pratos palitei- instrumentos musicais de corda e suas aros, eixos geradores, macacos motores.
dorantee, vinagre aromático pó de arma ros. pás de cosinha, pedras pomes arti- partes: -v:olâo, lira. órgâ.o hamonlos máquinas afiadoras, Máquinas elevadoe talco perfumado ou Usa IBMs para gos protetores para documentos lu- cravos. espinetas citaras: violinos: crio ras, máquinas para cortar e serrar, mase rosto e para os lábios, sabão e creme xadores de água para uso doméstico, las; harpas: planos: violoncelos: contra- cais para brocas, pistões, silenciosos,
pestana e sobranceiras, variadas para porta-Copos, porta-niqueis, porto-notas baixos, banodlins: . rabecas; guitarras.
velas de ignição para motores e
embelezar cílios e olhos. carmim pare porta-documentos placas, rebites rodi- Instrumentos musicais de sopro;,- metá.
virabrequins
pare barbear. sabão liquide pertumack nhas, recipientes,. suportes, suportes para
Classt
bicos ou não e suas partes: barítonos
ou não, sabonetes, lentifactos era pó guardanapos. saleiro tubos, tigelas, tax-trompas. saxofones, trombones de Substâncias e p rodutos de origem anipasta ou liquido. sais pez binados para tubos para ampolas. tubos para serin- pistão; clarins; trombetas; cornetins mal, vegetal ou 'mineral, em bruto ot,
banhos, pentes. vaporizadores de perfu gas, travessas, tipos de mate eial piás- clarinetes; pifanos; Elageolets: flautas. parcialmente preparados: Abrasivos em
e cílios. saquinhos periumado. prepara tico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilha. eboés; helleons; trompas de pistões; bruto, argila refratária, asfáltico
dos em pó pasta. limados e Molas mes para acondiciinamento, vasos, xl- gaitas; gaita. de bôca; ocarinas; chato' bruto, algodão em bruto, borracha em
iate; esciwas para dentes, cabelos. unhar caras, colaa a frio e colas são incluídas melas;
outros instrumentos musicais: bruto, bauri+a, benjoim breu, cantam.
praz o tratamento das unhas. disso( em outras ciasses, para borracha para
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sara oruto; chifres, ceras de plantas ceras
Ventes e vernizes, removedores da :uri comunas, para marceneiros, para sapavegetais de carnaúba e aricuri. crina
tonas; harmônicas e castanholas
cuia, glicerina &limada para os cabeio: teiros, para vidros, pasta adesiva para
de cavalo, crina em geral. cortiça em
Classe 10
e preparados para descolais unhas;
material plástico e mgeral
bruto, cascas vegetais, espato ervas*
' cílios e pintas ou sinais anticiais óleos
Massas plásticas para fins odontológi. medicinais extratos oleosos, estopas,
Classe 30
cos e guta percha, pontas de guta-per- enxofre. Rolhas, fibras vegetais, flores
pare a peie
Guarda-chuvas,
guarda-sois,
bengalas
e
Classe 23
cha para obturações de canais, céra la- secas, grafites, goma em bruto, -granito
suas partes integrantes
Para distinguir tecidos em geral, teciminada, ara para incrustações e arti em bruto. kieselghur. liquides de plane
jasse
dos para confecções em geral, para
culaçâo ileal base. cera colante, sandra- tas, lates em bruto ou parcialmente
Vidro
comum,
laminado
trabalhacc
tapeçarias e para artigos de cama a
ca. • godivas. verniz :solante gessso preparados, minérios metálicos, madeimesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, em nadas as formas e preparos vida amalgamas liquidas e Os para limpeza ras em bruto ou parcialmente &abacaroã, casimiras, fazendas e tecidos de cristal para todos os fins, vidro ilidas e nolimento, lixas porcelana, ruge. dis- 'hadas. em toras, serradas e aplainadas,
lã em peças, juta, iersey, linho, nvion trial, com telas de metal ou campos, cos e rodas para desgaste, guta-ercha mica, mamares em bruto, (gado de
paco-paco, percalina. ratai, rayon, seda soes especiais: ampolas. aquários, as dentes artificiais, dentaduras. algodaa sianganes, óleos de cascas vegetais,
natural. tecidos plásticos, tecidos imper- aadei7as almotarizes, bandejas cuba idrófilo. catgut seda e cr:na ara satu- óleos em bruto ou parcialmente prepatas cadinhos, cântaros, cálices, cento ras. agulhas ara
meáveis, tecidos de pano couso
injeções, instrumentos -ados, plombagina em bruto, pó la
ie nesa, cápsulas. copas. espelhos, as
e veludos
pedras bri:arradeiras. frascos fôrmas para dc et cirúrgicos para operações, cadeiras Para moldagem para fundições,
Classe 25
calcária,
fôrmas para larnos fios de vidro, par clinica médica. canalas, conta-gotas. vi- tadas, biche em bruto, pedraem
bruta
Bibelots. cartões postais, cartazes, dis- efas, garrafões graus globos. haste dros conta-gotas, pincéis para garganta plantas medicinais, pedras
plais. desenhos artificiais, decalcomanias. ?arroz, jardineiras, licoreiros. mamada) lacas; pinças anatômicas; tesouras, coa quebracho, raizes vegetais, resinas, reestatuetas, estampas, gcavuras, frutas
taramos,- selas serras para raquiotemia. sinas naturais, residuos. testeis, silício
de vidro, figuras de ornatos, fotografias, Tas, mantegueiras, pratos pires. porta martelos, bistcris; afastadores; boticeet seivas, talco tm bruto, xisto. listo
ióias, paliteiros potes, pendentes pe
imagera; manequins, mageutes, obras de
betuminoso e silício
curetas; ruginas; elevadores, espátulas
pintura, cartazes para decorações e para 'estais saladeiras serviços para re protetores. perfuradores limas; para
Classe 21
frescas. saleiros. tubos, tigelas traves
exposição. projetos, mostruários de mer- soa, vasos, vasilhames vidre para tr, ossos lancetas, • linametros, esteroscópic Para distinguir: Velculos e suas partes
auto.
cadorias para propagandas
araças, vidro para relógios, varetas estiletes. especulos dilatadores; asterõ integrantes: Aros para bidaletas,
aviões, amor.
móveis,
auto-caminhões,
metros
depressores;
anuscóp:os;
retosClasse :28
vidros para conta-gotas. vidro pari
cópios; bugias; adenéitomos; abre-bocas, tecedores. alavanca de cambio, barcos,
Para distinguir: Artefatos de material
automóveis e para bata-brisas e
abaixa-linguas. aparadores; porta-amal- breques, braços para veiculo& bicieleafearas
plástico e de nylon: R:kipientes fabrigamas; escavadores; extratores; colhe- tes, carrinhos de mão e carretas, canil-'
cados le material plástico, revestimenClasse 13
nhonetes, carros ambulantes, carninNees,
res cortantes, calcadores a alicates
tos confeccionados de substâncias ani- Adereços de metais preciosos ,semicarros, tratores, carros-berços, carrosmais e vegeta:s: Argolas açucareiros prec:osos e scas imitações adereços de
Classe 8
tanques. carrosairrigadoes, carros. eu.
armações para ócclos, bules. bandejas.
eléPara
distinguir
os
aeguintes
artigos
aças. carrocerias. chassis, chapas cirpedras preciosas e suas imitações, adorbases para telefones, baldes. bacias boltricos:
Rádios,
aparelhos
de
televisão,
culares para velculos, cubos de veiculo&
nos de metais preciosos, semi-preciosos
sas, caixas, carteiras, 'chapas, cabos e suas Imitações, alianças, anéis, arti- pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare- corrediços para veiculos„ direção, dalipara ferramentas e utensílios, cruzetas, gos de 4antasia de metais preciosos. lhos de refrigeração, enceradeiras, as- gadeiras, estribos, escadas rolantes, elecaixas para acondicionamento de alipirares -de pó, fogões, fornos e foga- vadores para passageiros e para carga.
mentos caixa de mater:a1 plástieo para bglagandans de metais preciosos ou reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores, engates para carros, eixos de direção,
semi-preciosos,
bandejas
de
metais
prebatrias, coadores,, copos, canecas, conbalanças, ferros elétricos de engomar e freios, fronteiras para veiculo& guidão.
chas. capas para álbuns e para livros ciosos, berloques de metal preciosos, passar. batedeiras, coqueteleiras, anise- locomotivas, /anchas, motociclos. moi"
cálice s, lestos, castiçais para velas. brincos de metal precioso ou semi- medores, liquidificadores elétricos, má- motocicletas. motocargas, mato furg8c!,
preciosos, bules de metais preciosos, quinas para picar e moer legumes e
caixas para guarda de ibjetos, cartumanivelas, navios, ónibus, para-chagues,
carteiras de metais preciosos, colares
chos coadores para chá. descanso para de metais preciosos ou semi-preciosos. carne. resistências elétricas, fervedores, para-lamas, para-brisas. pedais. ~tile*,
estufas,
ventiladores,
paenaas
e
bules
pratos. copos e copinhos de plásticoos contas de metais preciosos, copos de
odas para bicicletas,. -aios para biCicleelétricos, refletores, relógios de ar repard soraetes, ca:xinhas de plástici
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro frigerado, formas elétricas, máquinas tas, reboque, radiadores para veiculem,
para sorvetes, colherinnas, pasinhas fio de prata, fivelas de metais preciorodas para veiculo!, selins, triciclai. e,
fotográficas e cinernatogiáficas. camgarfinhos de plástico para sorvetes for.
jóias painhas elétricas, garrafas térmicas, re- rantes para veiculos, vadóes, velocW
sos
cafeteiras
de
metais
Preciosos,
minhas dr plástico para sorvetes dscos
des, varetas de contrede do afogador -1
jóias falsas. lantejolas de metais preetribreaa.'n de materm) plástico emba- ciosos, medalhas de metais preciosos gadores automáticos. lâmpadas, apare- acelerador. tróleis. troleibut, vantes
lhos de luz fluoreacente, aparelhos de
lagens de inater:al plástico para sorvecarros, toletes para earrot
semi-preciosos e suas imitações, palitos
tes. estojos para objetos, spumas de de ouro pedras preciosas para jóias, pe- comunicação interna, esterilizadorea conClasse 35
nylon adeicas, e.nfciter para automó- dras ivuti-preciosas para jóia pérolas densadores, bobinas, chaves elétricas, Couros e piles preparadas ou aao,
comutadores, interruptores, tomadas de
veis ni.v.isiss
esiosiiiores de e imitações de Pérolas, pratos de me- corrente, fusível., aparelhos fotográficos murças, couros, vaquttas, pelicas, e ar,
pratos, turas, fôrmas para doces, fitas tais preciosos, serviços de chã e de café e cinematográcjicos, filmes revelados. tefato dos mesmos: Almofadas de coo.
p ara bolsas. 'aeas aueritições quartil
de metais preciosos, serviços de licor binóculos, óculos, aparelhos de aproai- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixa]
• laesas para porta
,riarniçisei• de metal precioso. servços d -efrescos mação, abat-iours e lustres máquinas chicotes de conto, carneiras. capar peíi
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Isibuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas. portachaves. porta-niquefs, pastas, pulseiras
de couro. rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios o valises
Classe 34
t
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, linóleos, passadeiras, panos para
assoalhos, para paredes e tapetes
Termo n.° 757.341, de 5-7-1966
OTEMP — Oficina Técnica Mecânica
ale Precisão Ltda.
São Paulo

Urino n.,° 757 . 344, d e5-7-1966
Europharma International Inc .
Panamá

Classe 3
Produtos farmacêuticos e medicinais
Têrmo n.° 757 .345, de 5-7-1966
( Prorrogação)
Scatamacchia S . A. Indústria de
Calçados
São Paulo

P RO R ROGAÇÃO

Classe 33
Oficina de consertos de peças em geral

Brasileira

Classe .6
Esteiras transportadoras
Termo n.o 757.343, de 5-7-1966
Wilcar — Produtos Elétricos Ltda .
São Paulo

ARPEMA
itkIDUVr ".131A

tigASILE10A

Classe 33
Comissões representações por conta
própria e de terceiros, compra e venda
de imóveis, Uministração de bens próprios e de terceiros, medição e demais
atos correlatos, comércio, importação e
exportação em geral
Termo n.° 757 .352, de 5-7-1966—
Loja L'Abbé Pierre Ltda .
São Paulo

'LABBE POERRE'

Termo n.° 757 . 342, de 5-7-1966
Emepéu . Esteiras Transportadoras Ltda .
São Paulo

11Wiistria

Urino n.° 757.354, de 5-7-1966
Francisco Kenworthy Azevédo
São Paulo

EUROPHARMA

OTEMP
%ao Paulo-Capital

21+1 EP UI

Térmo n.° 757.351, de 5-7-1966
Arpema — Corretora de Valores Ltda.
São Paulo

INDUSTRIA DR ASIL RIR A

Classe 24
Nitros de tõ das as espécies e para
quaisquer usos
Termo n.° 757 .355, de 5-7-1966
LATA — Imóveis e Affininistraçõet
Tabaruela Arman ei Cia. Ltda.São Paulo

TA
3
nieiV3
=MINS 21a4651
=MAU
â W.A0
LTDA..

Classe 36
Claaçdos
•23•0n•nn••••

Termo n.° 757 .346, de 5-7-1966
fator (Grupo de Publicidade
Industrial) Ltda .
São Paulo

SEGURO DE CHAVE
Classe 33
Expressão de propaganda
Têrmos ris. 757.347 a 757.349, de
5-7-1966
Fator (Grupo de Publicidade
Industrial) Ltda,
São Paulo

PICUSTRIA IIIIASLERA

SEGURO DE CHAVE è

Classe 8
Poso distinguir os siguintes artigos eléClasse 1
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
Chaveiros de metal
picir-ups, geladeiras, aorveteiras. apareClasse 26
Il. )s de refrigeração, enceradeiras, esChaveiros de madeira
plendlores de p& fogões. fornos e fogaClasse 28
mires el, adcos. chuveiros, aquecedores.
Chaveiros de material plástico
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras. =pra.
Termo n.o 757.350, de 5-7-1966
medores liquidifieadores elétricos, ind.
S.A. Farmacêutica Brasileira
quinas para picar e moer legumes e
Farmabraz
carne. resistências elétricas, fervedores,
Guanabara
estufas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquina'
fr't ,nráficas e cinematográficas. com
PRORRQu Ao
:minhas elétricas., garrafas térmicas. re.
(isl.-toras automáticos. lâmpadas, apare.
wreo.
de luz fluorescente. aparelhos de
roinlinlcação interna, e.sterilizadores cosi.
•
rienaadores. bobinas, chaves elétricas
• ,mutadores. interruptores, tomadas de
corrente. fusivel aparelhoa fotográficos
Classe 3
e zinematográgicos. filmes revelados
faaarnios acutos, aparelhos de aproxi. Uni produto farmaceut icoindicado no
-noção. abat-jours e lustrea máquinas tratamento das anemias, convalescenças
e estados de desnutrição e debilidade
natio levar roupas paro um
orgânica
domestica ,

Pg/t

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em garal: Agasalhos,
iventais, alpargatas, anáguas, blusas,
lotas, botinas, blusões, boinas, babaiouros, bonés, caracetes, cartolas, cara.
atiças, casacão, coletes, capas, chies,
a ch ecols, calçados, chapéus, cintos,
:Antas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calam, camisas, camisolas, camisetas,
:macas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
;aias, casacos, chinelos, dominee, acharnes, fantasias, fardas para militares, coeglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos dt /ingeria laquetas, !anuas,
uvas, ligas, lenços, matais, melas,
nai8s, mantas, mandriba mastilhas, maetós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
migas, ponches, polainas, pilam:ia, pulhas. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
uspensórios, saídas de banho, aandáliaa
meteres, abris, sungas, atolas ou alachs,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 757.353, de 5-7-1966
Auto Põsto Jardim Paulista Ltda.
São Paulo

JARDIM PAULISTA
INDÚSTRIA

ai/mimosa

Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificr-utes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantep óleos destinados à
Iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene

Nome Civil
Termo n.° 757.356, de 54-1966
Marizita
Indústrias Químicas Lida.
são Pavio
,
a

tradjetrla
Bra si I e i ra ,
Classe 1
Piam distinguir: Aboomentes, aedo/ia,
ácidos, ocetatos, opeutes qui:micos ?ara
o gratamento e coloração de fibras, 4v
ddos, catares e celulue; egua-sag,
manos; clamem alvaiade, a
wejantes industriais, dinminfo cua
anei-incetastantes; anil-oxida&
tes, anã-corrosivos, onti-detonaniee aso,*
tetos. águo acidulado para acumuladores. dgua oxigenada para fins Induzido
aia amônia: banhos para galvanização,
benzinas, benza betumes, bicarbonato
de aódio, de p otássio; cal virgem. euvães, carbonatos, catalizadores, celulo.
se chapas fotográficas. composições,
tintores do incêndio, cloro, corrostvoS,
cromatos, corantes, cressotos: descorootes desincrustantes, dissolventelça erau/e
Rões fotográficas, cav." fre. eter. esmaltes, eestenratos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores. fluidos p ara freios, formol fosfa -tos inato..
tria :s
FAs foros industriais. Phioretaz
pn-,, solda: galvanizalieW

Ia* '
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código do - ProPrienade Industrial Da data da publicação começará
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(aelatinas para fotografias e pinturas,
hidratas, hidrosultitos; imperara alizaptes. toduretos lacas; massas
para pintura. magnésus. mercúrio. nitra
tos..neutral zadores, introcelulose; pranados. oxidante. 6Iea para pintura óleo
da linhaça, produtos quimiccn para impressão, potassa industrial. papéis heDiográbcos e preliocopista peliculas sensiveis. papéis para fotografias e análiaes de laboratório, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de tinas preparações para tatogratiass arada
os p ara niquelar: pratear e aramar,
produtos para diluir tintas. prussiatos,
reati,,os. removedores. sabão neutro.
srais salicilatos secantes. Sensibilizantes.
afalaras. soda. cáustica, soluções quimicas ie uso industrial. solventes. sulfa
gos tintas • em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira terro, paredes.
construções. decorações. couros. tecidas,
Dbras. celulose, barcos e veículos. talco
aaiustr4al thmer vernizes. zarcão
Termos as. 757.357 a 757.378. de
5-7-1966
Jovem Guarda (Administração e
Participações) Ltda.
São Paulo
glicerina:

• aNDECA
Ind, Bras o

Classe 12
'Argolas. agulhas de metal para crochê e
tricô, máquinas de costura e para bordar alfinetes de metal. botões para roupa. canutilhos, colchetes, dedais, tive
Ias, fechos corrediços, gritas para enfeites de vestidos e presilhas
(.lassa 14
Vidro comum laminado. era aalhadc
em n Mas as formas e preparas vidre
cristal oara todos os fins, vidro inchas
afiai. com telas de metal ou campam
gatas especiais: am polas. aquários, az.
cadeiras almotarizes, bandejas, cubaeas cadinhos cântaros cálices, cerre
de mesa, cápsulas. couos. espelhos. as.
Carradeiras. frascos fôrmas para do em
fidsrmas para taanos, fios de vidro. gar•
rafas. garrafões graus globos, haste.
arros, jardim:aras, licoreiros mamadai•
sua manteguairas. pratos pires porta
gatas. paliteiros, potes. pendentes .na
destaia saladeiras, serviços para ra.
aresecta saleiros, rabos, tigelas, travescas. vasas, vasilhames vidro para vidraça% vidro para relógios, varetas.
vidros para conta-gotas. vidro para
cutcrmóvels e Para bara-brisas
atenraisClasse 15
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica.
aarcelana. faiança, louça vidrada para
aso caseiro aparelhas de chá, de café.
de jantar, serviços da refrescos e da
:sabidas a saber: abajures ia lampião.
açucareiros apanha-moscas. bacias de
Late:na bandeijas banaeiras_ biscoiteiras
ealdês hatilas. bules
aastlçais chav—enac centros de mesa.
mnotrira tihnse '.-,rarmos cl cerce
'una, eacarradeiras espremedores fetais

unis. garra aas, globos. jard neiraz lar
os jarrões. la yadedos. asvatorios ler
eiras. maçaraaas de porcelana, manta
ueiras, molheiras. morin,gas. paliteaus
edestais, pias. pires: polvilhadires.
erra facas potes. puxadores. recepta,
:ulos. saleaos: serviço de chá: taças
'ara caté, travessas. terrinas. ormóis
vasilhas, vasos sanitf rios e sacaras
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e saias partes
.ntegrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para veículos. bicicletas, carrinhos de anão e carretas. Canil,
nhanetes. carros ambulantes. catninhises
carros, tratores, carros-berços. carros,
a:r.ques. carros-irrigadores. carros. Carroças, carrocerias. chassis. chapas .0r:tilares para veículos. cubos de veiculas,
corrediços para veiculas, direção. desli•
gadeiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
.ngates para carros, eixos de direção,
reicsa. fronteiras para veiculas. guidão,
ocomotivas. lanchas motociclos. molas,
notocicletas, motocargas moto furgões.
-nanivelas, navios ônibus. para-choques,
para-laia:: para-brisas. pedais. pantões.
-orlas para bicicletas, raios para bicicletas. reboque radiadores para veículos.
rodas para veiculas, seuins, triciclos, tisantea para veiculas vagões. velocipeles. varetas le contrôle do afogador e
acelerador traleis, troleibus. varaes de
carros toletes para carros
Classe 22
Para distinguir . Fios e linhas de tôda
espécie, tios e linhas, torcidos ou não:
tios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagetn e para
trabalhos manuais: fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar •
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. paga
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caro& casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, lersey, linho, nylon
paco-paco, percalina. rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidas de pano cousa
e veludos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
'avessas fins. enceto para fins medica
bandeiras, bordados braçadeiras
"orlas, cadeados caaa ara móveis e
!noa carapuças para cavalos. MV.
iões, debruns, la, fitas forros franja:
'estflo. feltro para órgão, tatos galar
iates lamparinas, moc.hilaa, taosquitel-os nesgas ombreiras —e enchimentos
iam roupas de homens e senhoras
asnas para enfeites de móvela nac
azendo parte dos mesmos, palmilhas
aassarnaries. pavios, rédeas, rendas ceies sacas, sinnuninhas para vestidos
-elas. tampos para almofadas, nálo
-.eralo parte de móveis, artigos êstes
"altos de algodão, cainham, linho, lute.

seda. rama lá ceie e tibraa .sâo
• ;o..
' Classe 25
Alto relevos, árvores de natal, baixo relevos, bibelôs, cartas geográficas. car
tazes, cartões Postais, alecalcomanias,
displais, esculturas, estampas. estátuas
figuras e objetos para ornamentação, fotografias gravuras, imagens, manequins,
maquetas, mapas, plantas, obras artísticas e painéis
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes tabacadas de material plástico, revestimensos confeccionadas de substâncias animais 'e. vegetas: Argolas açucareiros.
armações para &cios, bules, bandejas.
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
cavas para acondicionamento de alimentos caixa de inater.al plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoas
para. soraetes, ca.icinhas de plástiC
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
cadinhos de alástico para sorvetes turminhas dt plástico para sorvetes, discas,
embreagen de material plástico. embalagsns de mater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, s:seumas de
nylon esteiras, enfeites para automo.
veis, massas antaruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces, fita:
para bolsas, aacas guarnições guascanições para porta-blocos, guarnições
para I:guidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástiço para utensílios e eibjeto.s,
guarnições para bolsas garfos. galeria.
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móvis, pires, pratos paliteiros, pás de casinha, pedras pomes arngos protetores para documentos, ata
xadores de água para uso doméstico.
párta-copos, porta-nigue:s, porra- *xotas.
porta-documentos placas, rebites roda
nhas. recipientes, suportes, suportes paia
guardanapos. saleiro tubos. tigeias.
tubas, para ampolas, tubos para Seringas. travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saciu:nhas, vasalia,nitr para acondiciinamento. vasos, 'acaras, colas a frio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marceneiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
Claese 30
Armações de guarda-chuvas e guardasóis, bengalas, barbatanas para os mesmos, cabos e ponteiras parà bengalas
capas de algodão para os mesmos.
capas de seda, guarda chuva guardasóis e sombrinhas
Classe 35
. .ouras e piles preparadas ou não, camurças. couros. vaguttaa, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de cai-

n05,

bolsas, carteiras. caina
par
t :bitus e para livros. embalagens Cl
ouro. estojos. guarnições de couro par
iutomóveis. -guarnições para porta-blc
aísaa malas. maletas. porta-notas. portz
:naves. porta-niqueis, pastas. pulseira
le couro, rédeas, selins. sacos para vir
iam, sacolas, saltos, solas e solado
tirantes para arreios e valises
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa
Acolchçoados para camas, colchas. ca
bertares, esfregões, fronhas, guardam
pos, jogos bordados, jogos de cosinia
lençóis, mantas para camas, panos par
casinha e panos de pratos, toalhas do
rosto e banho, toalhas de mesa, tor
lhas pár
a
jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetes, guarn
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Laris 18.
Aros para grardanapos de papr
a g lutinados. álbuns (em branco). aliam
Para retrat('s.: e cratóqrataa, ba lões (es
neto para brinquedos) blocas par
eurresp ondênc'a, blocos para calcula
blocos p ara anotações, bobinas. broche
ras não :impressas. cadernos de escrs
vet. capas para docum antos. carteira;
cantos de papelão, cadernetas, cadea
nos, caixas de cartão. ca:xas para pr
pelaria, cartões de visitas, cartões et
mesclais, cartões índices. contata cai
rotina, cadernos de papa; melimetrad
e em branco para desenho. caderno
esclares. cartões em branco. cartuchc
de cartolina copas p lanográficas. CE
deanos de lembrança, carreté:s de pE
pelács. envelopes. envólucros para chs
rutos de papal. encadernação de paga
ou papelão, etiquetas. feolha,s Indica
Rilhai, de calulosa. guardanapos. livre
não impressos, livros fiscais, livros d
contabilidade. mata-borrão, ornamente
de papel transparente. pratos. papel]
nhos, papéis de estanho e de alumia:c
papéis sem impressão, papéis em branc
para fOrrar paredes. papel almaço cot
ou sem pauta, papel crepon, impel d
seda, papel impermeável, papei eneerad
papal higiênico. pope) imperrneavt
para copiar. papei para desenhos, pa
pai para embrulho laspermeabil:zad
papel caro encadernar, pape; para er
craves pape) para imprimir, papel ps
rafina para ansbaulhos. papel Mofara
papel celulose, papel de linho pala
absorvente, papel pare matilhas ta
baco, Papelão. recipiante a de papei rc
setas de papel. rótulos de papei. rola
de papel transparente, sacos de pata
serpentinas, tubos, postais de cartã
e tubetes de papel
arreios,

.hiceze; de couro. carneiras, capas

Clzisse

/AveiR em gerai. de metal. vidro. d
,co, madeira. estofados ou não. inale
Ive móveis para escritórios: Armário:
amarias para banheiro e para roupa
usadas, almofadas aco nchoadas Pay
móveis, bancos, balcões. banqueta
bandejas domiciliares. berços biombo,
-Rdei;ds, carrinhos para chá e cafi
conjuntos para dormitórios. comunec
rara sala de tantas e sala de . visita
.onjuntos para tearaços, jardim o praiE
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação zomeçara
o correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departama.t.
Nacional da Propriedade Industrial aquêlas que ao julgarem prejudicados som as asilJeask) do SeSISU'O noucrido

ton l, atos de armanos e gabinetes pura
topa e cosinha. camas. cabides. cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço. caixa:
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans discotecas
de madeira. espregui;adeiras. escrivani
nhaa estantes. guarda-roupas. mesas
mes i nhas mesinhas Para rádio e teievi.
são. mesinhas para televisão. mo.durw
para quadros. porta-retratos. aokecca
poltronas-cama. prateleiras. porta -cha
péus. sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
• Classe 41
klcachofras, aletria, alho, espargos
açúcar, alimentos para an ,-nnis, amido
oir a nr' ., ,s ameixas. amendoim araruta
arroz . atum, avela. avelãs. azeite. .szei
tonas, banha, bacana% batatas, balas
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha
café :In pó e em grão camarão. cana
en pau . e em pó. cacau, carnes. chá
caramelos. chocolates, confeitos, crave
cereais . cominho, creme de leite creme.
alimentícios, croquetes, compotas. can,
21ca. coalhada. castanha cebola condi
mentos p ara alimentos, colorantes
chouriços. dendê, doces:- doces de tru.
tas . espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas. encovas, extrato de tomate. farinhas alianenticias. lavas, fé.,
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão.
dlgos. frios. inatas sécas naturais e' cris.
alizadas: glicose. r,oma de mascar. gor
Ouras, grânulos, grão de bico, gelatina

,

ambas de plâstico para sorvetes discas
leh ), boquilhas; carteiras, , cigarreiras .-anbreagens de material plástico emb.
liara cigarros e bolsas para fumo: is- lagoas de material plástico paas sorve_melros, resíduos de turno e rape, palha tea estojos para objetos, espumas di
iara cigarros, em carteiras ou bobinas. wicra, esteiras, enfeites para automó
pratos, funis, formas para doces, tira
com ou sem boquilha e cigarros
solantes, tilmes, tios de ceallose. fecho.
Classe 40
rrs para chupetas e mamadeiras. guar
Para distinguir: Amido, anil, azul' de
Prüssia, alvaiade de zinca abrasivos nações para porta-blocos guarnições
dlgodâo preparado para limpar metais ,rar s liquiditicadores ç para basedeirm
detergentes. espremacetes. extrato d, nara bolsas, tacas, guarniçaa:s guarni
aniL fécula para teca:loa. fósforos iza ai frutas e legumes. guarnições :ia ma.

chimbos, cachimbos orientais (narqui-

i

:criai plástico para ctensilios e objetos
ueria. limpadores de luvas. liquidos ca quamiçaes para bolsas, garros. galeria:
'a• anquear tecidos, liquidos mata-gordu - unra cortinas, jarros, laminados, pias.
ras para roupas e mata óleos para rou ,icos, lancheiras, mantegueiras. ".alas
pas, oleina óleos para limpeza de car :rfirrói s , aendedores de roupas puxada
ros. pós de branquear roupa, salicata rea para rabveis pires, pratos palitei
:te sódio, soda cáustica. sabão em pó r oa. pás ' de cosinita, pedras Gomes, ara.
sabão comum, sabão de estragar e se aos, traotetoes para docurcentos. pia
eadores de agua para uso doméstico
oonáceos. tijolos de polir e verniz
ata outras classes. para . d pare
para calçados
=numes, para triarcineiros. para sajmClasse 49
céra e de macera. goma para lavan-

Para distinguir jogos, brinquedos. passatempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veiculos de brinquedos
armas de brinquedo, baralhos. bolas
para todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos. discos de arremêsso . desportivo, figuras de aves e
ass e animais, logos de armar, logos
de mesa, luvas para esporte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, rêdes para
pesca. tamboretes e varas para
Pesca

goiabada. geléias, herva doce, herva
Classe 50
hortaliças. lagostas. lingual& leite
condensado, leite em pó. legumes em Bilhetes °de loteria, cabogramas, cartas,
conserva. lentilhaa. Iffiguiça. louro, mas. cartazes, cheques, duplicatas, envelopes
ans alimentadas, mariscos, manteiga etiquetas, faturas folhinhas notas promargarina, marmelada. macarrão, mas. missórias, papei de correspondência.
placas recibos, tabuletas e veicuklos
St2 de tomate, mel e melado, mate, mas.
publicitários
MD para mingaus, molhos.- moluscos,
mostarda. , mortadela, nós moscada, noTêrmo n.o 757.179, de 5-7j9-6-6
eco, óleos comestivels. ostraa ovas, CIPLAS — Comércio c Indústria de
oães, paios. pralinés pimenta. pós para
Plásticos Ltda,
pudins. pickies, peixes, presuntos, maGuanabara
ltês, petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sag% sardinhas.

Termo m° 757.383 de 5-7-1966
Ladislao Antonio Gonzalez Beldrói
Guanabara

:erros, para vidros owra idesiva odr,

aorta-copcs, porta-niquele. porta-netas.
,I;orta-(Locumeatos. placas. rebireS, real
uca, recipientes, suportes attaartes para

IRCI:CERj
a
Classe 48

Mass apara afiar navalhas
— - —-

Têrmo n.° 757.384, de 5-7-1966
Orfex Imobiliária S.?
Guanabara

juartianzpoS, saietros ruim, tiricias
nnars para ampolas, mana para zelar,-

Uvfex OrnobiejÉrja s. &m,

rebolos, adesivos para tacos adesiva:

Nome Comercial
Têrmo n.° 757.385, de 5-7-1966
(Prorrogação)
Indústria Sudamericana de Produtos
Farmacêuticos Socieciad de Responsabilidad Limitada
Argentina

gaa. travessas. Opas de mateáa) piasoco, sacolas, sacos, puniriam vasilhaZl ea para acondicionamento, vasos,
asma curas a trio e colas não incicidw
-apreciara pasta e pedras para aliar
para taanire3 e adesivos -sara azialeios.
anéis. carretéis par tecelagem e guar.
arções de material slastico paro indústria geral de n!ástices
Urino n." 757.380, de 5-7-1966
Sears, Roebuck S.A. Comêrcio e

PRORROGAÇÃO

Indústria

Guanabara

Wiaa Alegria
Can Er:iquedoe Saara;
Classe 49
Frase

Termo n." 757.15i, de 5-7-1966-MURAL -- Melhoramentos Urbanos e Um preparado para combater -as decai
ções gerais da pele e da mucosa e ao
Rurais Ltda,
feridas em geral. inclusive operatonias
Guanabara
Indústria 3ranileiret
as queimaduras
Claraa 2Z1
Termo n.o 757.386. de 5-7-1966
toucinho e vinagre
(Proirogaçâ'o)
Classe 42
Para distinguir: Artefatos de mataria
Kaspar Winkler 5 Co. Inhabzr Dea)
Para distinguir: Aguardentes, aparai-- alástico e de mama Recipientes fabri
Schenker-Winklea •
vos, ruaz, bitter. branda, conhaque, cer- :actos de material plástico. revestimen
Suiça
confeccionados de substâncias -nal
vejas. temei, genebra, gin, kurnei,
Classe 50
neaaar, punch pipermint, rhum, mala c vegetab: Argolas, açucareiros impresseg eec neral, coam selam: -sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver. armações para Ur ina. bule.% bandejas
Papeis dz cartas, envelopes cartões comouth, vinhos espumantes, vinhas
base. para tele:me& baldes. bacia°. boi merciais e de
FRCRROPAr-ÃO
vi.sltas faturar e dupliguinados e whagra asa cabras, carteiras chapas caiam
catas
szisolete_-)
G
,
=nozes
• Classe 43
clara ferramentas auteizsilico. cruzetas
Bebdas refrigerantes e xaropes, concen- -atras - para acondicionamento da aliTérmc a." 959.382, da 5-9-19E5
trados e outros preparados para fazer mentos, caixas de material plástico pare
Araio7ade do Silvo 2aseaes
a mesma: refrescos e águas naturais e aateriaa. coadores, cons, canecas co.
artificiais, usadas como bebidas, não heres, conchas, cestas para pão. ceda
aaaaaaa
Incluídas na classe 3
lhas capas cora álbuns e para livra.
Classe 44
-ali mo, cestos, castiçais pana velas
Fumo em. 'Cilha, em corda e em rôo, 'abras para guarda de objetes
fumo picado, desfiado e migado, acon- 'hos, coadores para chá, descanso pave
Classe 16
'Classe 41
dicionado em latas, pacotes e quaisquei aratos. Capas e copinhos de plaatar.
Agentes impregnantes para pedras nraa
outros reciPletes adequados, charutos. p ara eorvetes. caixinhas tie oiaatici Sal, pimenta, alhos, cebolas,
pl. turais e artificiais, cimento, cal saifaaa
cloarrilhos e cigarros de p alha: artigos Iara sorvetes colherinha pa.saahas menta do reino, noz moscada, cravo, pedregulho, cascalho, resinas asfalto al
para fumantes tais como: piteiras, ra- aarfinhos de plástico para sorvetes aos.
erva doce massa le tomate
alcatrão para construções
sanduleSes. salsichas: salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras. talhatremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrees.
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Publicaçáo feita do acôrdo . com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da
data da publicação começara
_g correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
,,, Nacional de Pro priedada industriai aquêles que se julg .1 tem
p rejudicados com a concessão cto regNro requerida
ermos as. 757.38 7e 757.388 de
.5-7-1966
Dr. August Oekter
Alemanha

Termo ri. ° 757.392, de 5-7-1966
Auto Põsto Nôvo Rio Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
c.

Classe 17
Óleos e lubrificante,.
Termo n. 9 757.393, de 5-7-1966
Auto ()Cisto Mv() Rio Ltda.
Guanabara

AUTO Mn
End NV1

Classe 43
Aguas .naturais e artificiais, usadas corno bebidas, não incluídas na classe 3
refrescos
Classe 32
(-asse 47
P,17,s distinguir: Almanaques, agendas,
Auto põsto, venda de óleos e
anuários, álbuns impressos, boletins, calubrificantes
tálogos, edições impressas, revistas, ór9
•
Termo
n.
757.394, de 5 7-1966
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea- Perfumaria Lopes Inhistria e Comércio
' Sociedade Anónima
trais e cinegnatográficas, programas
Guanabara
circenses
Termo n. 9 757.389, de 5-7-1966
PRORROGAÇÃO
Manuel 'Jacinto Arjomil
Argentin a

Cérebro Modo
NEUROB101

Termo 11. 9 757.397, de 5-7-19&6
oaluhas elétricas, garrafas térmicas, reSoda fia SÃ . Crédito Financiam:rito e gadores automáticos, lâmpadas. apara,
Investimentos
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
3 3 J'auli)
,omunicação interna, esterilizadores, CO22p
densadores. bobinas, chaves elétricas,
Zu D APIR
.:orriutadores, interruptores, tomadas do
l.ndustria Brasileira
corrente, fusivet aparelhos fotográficos
cinematográgicos, filmes reveladas,
binóculos, óculos, aparelhos de aproaiClasse 50
Impresso em geral para uso da firma -nação. abat-Jours e lustres. máquinas
p ara lavar roupas para uso
T ermo n. o 757.398, de 5-7-1966
doméstico
Cicero S. S. Sobrinho
Termo n.° 757.402, '9e 5-7 1W6 Guanabara
Ke-Cortinas Ltda.
Guanabara

cS.G. Dce2 Era,E'ric3çn
Classe 8
Ótica
Termo n.° 757.399, de 5-7-1966
Centrais Elétricas do Pará S
Pm á

CEP
Llia.sse iS
Artigos da massa
..--;r,,vmo n. 9. 757.400, de 5-7-1966
João Vieira
Mat.., Grosso

O Moio do cérebro I
Classe 41
onservas de peixes, mariscos
em geral
Termo ri." 757.390, de •5-7-1966
Schlarffia Werke Huser & Co.
Alemanha

Classe i
Artigos da classe
Termo n. o 757.395, de 5-7-1966
Pe rfumaria topes Indústria e Corn-rzio
Sociedade Anônima
Guanabara

Saamffila

PRORROGAÇÁO

SAN FÉ
INDÜSTRIA BRÁSILEITIA
Classe 41 '
Artigos da class.
Termo n, 9 757.401, de 5-7-1966
Sph astião Antonio Uns Sampvio
Guanabara

rRORROGA ?AO

Â9é NET,E

Classe 40
Móveis. espelhos, tnsereões em tio metálico para estofamento, artigos de estofamento: produtos de tapaceiros e
camas
Térmo n. o 757.391, de 5-7-1966
Cittadino
BaronP
Guanabara

PEIXil IA
FIA EM
:lasse 41
Titulo

(NONA BRAMIRA

UNIA
MARAVILHA

Classe
'S
•

e,ra distinga, * os seguintes artigos e14tricos: Rádios, aparelhos de televisão
Plck-ups. ge/adeiras. SOrveteiras, apare.
Classe 48
lhos de refrigeração, enceradeiras, as
Artigos da classe
piracilores de pó, fogões, fornos e Ioga.
'termo n. 9 757.396, de 5-7-1966
miras elétricos, chuveiros, aquecedores
Sudafin S.A. Crédito Financianpnto e balanças: ferros elétricos de engomar t,
imssar, bate&êiras. coqueteleiras, expre,
Investimentos
medorea li q uidificadores elétricos, má
São Paulo
gupspni
quinas para picar e moer legumes
P3:10.1101AURG
carne. r esistências elétricas. fervedores
YtivEsmittaircoU
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
Ç tUrerado hrrnas elétricas, máquinas
Nome Comercila
fotográficas e cinematográficae. camÉ.

•
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encava,
dos, estrados, linóleos, oleados; passa
deiras; panos para assoalhas; para
paredes e tapetes
Termo n. 9 757:403 de 5-74966
Transportes Do-Rio Ltda.
Guanabara

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 21 /
Para diStumult. Veiculos e suas pausa
• ntegrantes: Aros p ara bicicletas. automóveis, auto-cemlnh8es. avi8eo. arma,.
--redores lavancas de câmbio, barco3,
)reque s. braços paru veículos. bicic.Rep
'as. carrinhos de mão e carretas. cara2ihonetes, carros ambulantes. caminhdea,
-erros, tr:Itore6 carros -berços, curau.
mnques -arros-irrigadores. carros. CE1P.
ocas, carrocerias. chassis, chapas dsb
,I l res para veículos, cubos de svelculop,,
wrediços nara veículos, direção des.
mdeiras. estribos, escadas rolantes de,
'adorei' para p assageiros e oara carga.
-upates para carros. eixos de direção.
a reias, fronteiras para veículos. guidão,
l ocomotivas. lanchas motociclos, molas
notocicletas. motocargas moto birgeea
, anivelas, navios inibus. para-choques,
n ra lamas nara brisas nedms pantõen
-odas p ara bicicletas raios p ara Weide.
'as. reboque -arliadores para veículos
.ndas p ara v- s 'eulos senins triciclos 4,1-antes pare tofetdos vagões up focjv
1Pe, vareta 4, contrôle do afogador
'ceiem&
is troleihns cra rr4 s. 4.:
Carr 1)5 V)11.1',5 para carros

