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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SETOR DE
RECEFÇAO INFORMAÇAO.
E EXPEDIÇA0

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE

1987

Em nrêsa li ra fica
466.135
REVISTA DA PROPRIEDADE :,.,)i N."C ruzeiro
S. A. -- Nada há que
id)leitteor.ir, --- O pedido foi feito
INDUSTRIAL.

In-

1 N. 466.1,30
-- Einprèsa Gráfica
"
470.249 - Casa de Satide Santa Ri- -• Exigência cumprida no prazo,0 Cruzeiro S. A. - Nada há que
ta S.A. - Torno sem efeito o despa- - Torno sem efeito o despacho deferir. •- O pedido foj feito in.
cho que arquivou o presente, aten- d irquivamnto.
Rio, 3 de janeiro de 1957
pleto.
dendo que a petição cumprindo a e ie
N." 46 ,1.112 -- Enipr'i'ea Gráfica
Exigências
N ° 401.528 - Brindes Brasil
exigência somente agora foi anexada
S. A. - Cumpriu irregularmente O Cruze'ro S. A. - Nada há que
Termos com exigências a cumprir, ao processo,
deefrir.
471.543 - Fotolito A B C Ltda. - - Nada há que deferir,
IP/ 491.254 - Daniel Jamiskl.
'
Torno
sem
efeito
o
despacho
de
ar492.144 - Salgueiro & Barbosa
N." 458.82 7- Confecçue s de, N.° 460.143 -• -- Eniprêsa Gráfico
593.207 - Quagee ,e nume Ltda. quivamento já que foi cumprida a exi- Maiôs Lance Ltda. .-- Nada :-iá O Cruzeiro S. A. --- Nada há que
gência no prazo.
que deferir - Cumprida e exigén- deferir - O pedido não eçtá se 474.808 - Imp. Industrial Vasco do
471.895 - Publitour Publicidade de eia irregularmente.
• lado.
Bresil Ltda.
474.164 - Ind. Paulista de Fiam_ Propaganda e Turismo Ltda. - TorN°. 466.13 - - Emprèsa Gráfiica
no sem efeito o despacho de arguiN. 461.931 --- Pro. Luciu F.
ia. Ltda.
vamento uma vez que foi cumprida a Ilarnisi e Dr. Sebastião Ermita de O Cruzeiro S. A. -- Nada há que
476.481 - Mecanica Wilson Eteia. exigência no prazo. Almeida Bueno -- Torno sem efe- deferir - Não foi selado o pedido
478.536 - Roberto' Nogueira Pi472.811 - Eletro Radiobraz S.A. - te o despacho de arquivamento. como 'deve r ia na época.
nheiro.
Torno sem efeito o despacho de arN. 460.792 -- Postos Guerreiro
José &adumo
N.° 462.341
Diversos quivamento para ser estudada a pej __i Ltda. -- Torno semefeito o desWinthrop Products Inc. mo peai- tição pedindo manutenção da exi- Pereira - Expresso Balduno
Arquis'ado indevidamente - Toe pacho dr argui comento.
-do de apostiln da marca - Adatrin gência entrada no prazo.
ie 292.773). - laça-se a apostila.
N.° 466.815 - Indústria de Pe475.405 - Máquinas . Varga S.A. - no sem efeito o despacho que ar485.802 - Sopal-Soc De Produtos Torno sem efeito o despacho que ar- quivou o presente.
'as de Acessórios
Ltda. -*4
Alicenticios Ltda. - Torno sem efeito quivou o presente.
N.° 463.510 -Organização Ruf Torno sem efeito o arquivamento.
o despacho de arquivamento.
477.116 - Hergus - Ind. e Com. S. A. Equipamento para Escritó-i N." 468.638 - Abrabão Foiço/
600.997 Aché Laboratorios Farmaceuticos Ltda. - Torno sem efei- Ltda. - Nada há que deferir. Petição rios - Pedido incompleto. Nada • - Nada há - que deferir, uma ve71
to o despacho de arquivamento por- fora de prazo.
rá que deferir.
qu não foi paga a taxa respectiva
que a exigência não foi publicada o
477.888 - Arthur Murray Studio
N.° 463.384 - Empório (ias : e devida enquela Nevai).
eu:: deverá r;er feito agora.
Ltda. - Torno sem efeito o despacho
Louças Ltda. ---- Nada há que de-,
Perfunis Cole; S. A. B. -- NO
Farmácia Santa Antonio que arquivou - petição no prazo - ferir.
524.876
entrada
na
Deb.
Reg.
de
S.
Paulo.
pedido de apostila da marca Comleeet. - Toreo sem efeito o despacho
de arquivamento já que a petição re- 477.909 - Ind. de Gaxetas RegelaN. 463.38 7-- Con•ércio e 'dl lince n. '
iro cumpre a exigência.
ni Ltda. - Torno sem efeito des- iluslria Eletrônica Degite Ltda. -General ilailine & Mim Corp
628.715 - Restaurante Pelicano pacho que aiquivou o presente.
Cumprimento de exigência
Nu pedido de apostila da marca
Ltda. - Mantenho o arquivamento. 478.997 - Administração Com e piela - Nada há que deferir.
Antera n." 324.102.
Pet;enes fora de prazo.
Imp. Angela Ltda. - Torno sem efeiCDC -- No pedido de
a
N.'
464.093
Industrio
e
Co-439.098 - José Benedito dos San- to o despacho de arquivamento por
do
Marra - Byrrh n.° 3: 37.326.
apostil
mércio
Abdalla
Ltda.
Pedido
toe Continuo mantendo o despa- ter sido atendida no preze a exigênde restauração incompleto. Nada
elle de arquivamento. O requerente do eia feita.
que deferir.
prieente pedido é José Benedito dos 479.394 - Confeccees GB Ltda. Expedi3nte da S3ção
Ste.tos e o3 signatários digo, e os pe- Petição fora de prazo. Mantenho o
de Exame Formai de Marcas
N.°
404.516
--Org.
Telefôn,.ca'
ticionários sec Domas & Cia. Ltda. despacho.
Brasileira S. A. - Nada ha mie
- No processe não consta transferênDe 3 da janeiro de 1966
cia de nome
479.994 - Sorima-Soc. de Madeiras deferir.
Ltda.
Não
foipedida
mantida a
Erigências
- iie-ino Bandeira de Arau- Rio
gência
por -ter
sido
N.° 464.553 --- IN Trindade . a menujo Torno sem efeito o despacho que tenção por outro procurador
sem Pedido de restaaração i ncompleto
Têrtnos
com
exigências a curta.
arquivou o presente já que a exigên- • mandato. Nada há que deferir man- --- Nada há que deferi:,
prtr:
eie foi cumeteida dentro do prazo.
;
tenho o despacho.
N." 463.129 - Indústria de Tor- 1 .N." 261.808 --•- Cidamar S. A.
.311. 897 - Organização Guacyara
N.'
418.917
-Calçados
Motes
refação Maluf Ltda. - Pedido de Indústria e Comércio.
Ltua. Nada há qued eferir. Não se
trata de procuração e sim da prova Ltda. - Nada há quedeferir - restauração incompleto -- Nada
N.° 266.991 -- Companhia
do arta 1013.
O processo esti indeferido.
1".á que deferir.
o icola Rio Grandense.
512.108 - Fornibras - Fornituras
N." 465.407 -- Fauna Brasil kxBi• asileira Ltee. - Nada há que deN.° 446.111 - João Leite da
348.520 Ormonoterapla
le/ Ir.
Fonseca - Arquivado indevida- p ortação e Importação Ltda. --- do N.°
Brasil S. A.
Torno
sem
efeito
o
despacho
que
mente
orno
sem
efeito
odes
p
a512.143 - Resistências Elétricas Irarquivou o processo.
N." 384.649 -- Benedicto Carse Ude.: - Não procede o alegado. eho q ue arquivou.
Naut..) há que deferir,
neiro dos Santos & Cia.
N.° 456.436 - Soc. Cooperativa
N. 465.547 - Esso Standard
512.150 - Resistência Elétrica lisa Carioca de Consumo de Respon- 011 Company -- Nada há que deN.° 392.849 - Kibon S. A. in,1
Ltda. - Nada há que deferir. Não -abilidade Ltda. - Arquivado in- ferir.
chistria Alimenticins.
p recede o alegado.
devidamente - Torno sem efeito
N. 465.619 -- Kim-net Decora- d úNstr° 1a399.C
e 501.1
5:1 é--470.187 - Thessalonico Barbosa Si o despacho de arquivamento.
S. A.
Comércio.
(iões Indústria c Comércio Ltda.
Cia. Ltda. - Torno sem efeito o desN.° 460.693 - Companhia de - Torno sem efeito o despacho N.° 405.979 - Discalbros Dist,
pacho de arquivamento já que foi
Cumprida a exi g ência dentro do prazo. Empreendimentos Gerais - GEG dearquivamento.
PrasileI'ra de Calçados Udu
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 1111

As Repartições • Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO nE IMPRENSA ".'ACIONAL
jornais, diariamente, até ets
PintETON GERAL
15 hora*.
ALPERTO DE FRITO PEREIRA
reclamações ,pertinen.
00 ç3r..ezveço
.tJEILICAÇÕE$
CHEFE GA SUÇÁO e80 áltAÇA:0
te. .0 matéria retribuída, nos
11,11
IRILO - FFRREIRA ALVES
FLORIANO GUINAAR;'
Casas de erros ou omissães.,
dev:Tão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
eseedo. à Seção de Redação,
SECZ.C. M
dos -13 às 16 lwros, no mó:ri6.0eo o. puede:14,n00 do oxpodhane de Cod200,tern.•°...
mo até 72 horas após a saída
~role . de Propriedade induotrialdd Miniotório
dos orgãO. s oficiais.. •
de Indúctrio o Corndrolo. .
Ia%) Oficin28 do Dtpartan.a.nto co imprensa ivatiolia1
th originais deverão mil
do-t?loorOfados e autenticados.. ressalvadas, par quem de
afie
rasi •yts e emei•das
ASSINáTt'RAS
Excetuadas. as para O•
FuNcioNÁnios
que serão sempre, REPARTEÇAF.S E. PAIMCULARES
Capital e Interior:
Capilud e Iníer,or:
tin,, is, as assinaturas poder
ee-a tornar, em que[7ues Semestre
" Cr$ 6 000 Si:mestre
.
. Cr$ 4.500
é.i.ime!. por seis meses oa
Ano
Cr 12.000
•.
.
CrQ
9 9G0
O.
Exte,rior.
.E,steriór
n
uis ass. inalaras vencidas' 4no
. o . . C4 13.00(V Ano .
.
10.=
pouer:.;0 ser sllepe I?
a a“.a ore via.vão impe-os o número das dos jorna!s, devem -ús as.
Pira • face.iihir , aos uss!nano talão de registro, o mês e o! sinanies- 'providenciar a res.
1). e Eirt'GV.:0 .do prazo de ano-em que l'
indará.
pectiva renovação . cora. cantev, I I-'ade de suai assinaturas.
fim de evitar solução. del cedência in
-iniin.a de . trinle2
S'ianerior do enderéaco. •continuirMe no recebimento. (30) dias.
Ya

EXPEDIENTE

•
.N." 410.991 - •Carparelli S.' A.1 N.° 459.55i - flii6ens de Aze-1 -NO 519-808 - Imobiliária Luma Limiada.
Indusiria a Comércio de Bebidas ..1 aedo Gaivão, .
I
- Teenomecânicc Pires
N." 411 .911 - Axios-S. A. In-, N.° 400.727 - José .Rodr,gues N9
519.812
• Itel.
e ecm. Ltda.
I I:cimbra.
tin,ti . i a ..\,i ecâni ca.
.
i
• No 519.815 - José Antônio Orsoni.
N.° 462.075 - Quelac Sociedad
N.° 415.'i28 - Droit ManufactuInd. de Meias PieAnonima Industrial Comercial yN o 519.81
rira Corai.
mim Ltda.
N.° 413.890 -- Velochnetro Bati. Agropecuária.
I No 519.825 - Boiviing Comercial
fle :a v ie Comercial Ltda.
N.° 500.561Moises Urbeitel ' Ltda.
•
:`,." 416.980 - Casas da Banha Goldhar.
No
519.830
Arnaldo
Milani.
Co .vreio e indústria S. A.
N.° 501.357 - Assistência VeteN9 519.846 - Serviterra PavimenN.." 420.146
Humble Gil & Be- riflaria Riffaud L tda.
tação e Transportes Ltda.
fining- Company.
N.° 501.814 - Fábrica de BisNo 519.875 - Frederico Meyer-.
N." 424.354 - Disealbras Dist. ccátos Principe L tda.
No
519.876 - Silvio Martins.
Braslleira.de Calçados Ltda.
N.° 519 710 - Confecções VieiNo 519.878 - Ciel - Comissária
N.' 427.281 - Valdemar • Virgu- ra Ltda.
Imp. Exp. 'Ltda,
N.° 519.713 -. Cimento Armado
lino de azevedo.
NO 519.879 - Irmãos Raineri. S.A.
Ancrieta Ltda.
Ind.-de Massas Alimentícias.
N. 0 430.544
Listas TelefôniN.° 519.714 - Brascopia Servicas Brasileiras S. A. •
N9 519.957 - Companhia Sicterúr-.
•
ços GráficOs Ltda
gica Belgo-Mineira.
N.° 431.137 - Pinturas Ypiran;
N. 519.717 - Concentrado NaDiversos
N.° 435.711 - Nestle S. A. •
cionais S. A.
NO 418.016 - International ComN.° 436.007 - Compcças Indusputers And Tabulators Limited N.° 519.734 - Standard Ltda.
trial Ltda.
Para que prossiga o pedido como
N.° 437.499
N.°
519.736
Casa
Santa
Alice
Rose Marie Reid
marca genérica apresente exemplares
de Ferragens Ltda.
International Ltd.
•
reivindicando como artigo apenas a
N.° 437.885 - H. C. Konig,
N.° 519.744 - Farbwerke Hoe- súmula da classe 8 da tabela anexa
ao C.P.I.
N.° 437 980 - Silbiin Indústria chst Akttengesellschaft.
e Comércio de Auto Peças Ltda.
N9 428.207 - Emprésa de PropaN9 519.759 - Transportadora Araganda Publitec Ltda. - Prossiga-se
çatubense
Ltda.
N.° 441.121 - Max - Lowenscom os exemplares de fls. 17 e 18
NO 519.773 - Oteix - Indústria de como expressão de propaganda, na
tein S. A - Fábrica Aliança de
Artefatos de Metais Ltda.
Artefatos de Metais.
clame 33 que- é a correta e façam-se
•
retificações completas à respeito.
.N9
519.784
Saltes
Souto
Comer,
N.° 451 273
Imp. Mercnalo cio e Imp. Ltda.
N9 448.521 - Mixing Equipment
S. A. Comércio e Indústria.
Co,. Inc. - Novos exemplares em
N9 519.785 - Tucuruvi - Indústria ordem,
cabendo retificação quanto
N." 453.334 - Agenor Franklin de Sabão e Sabonete Ltda.
.
aos artigos.
de Oliveira.
N9 519.787 - Granja 1VIairiporã Li519.724
Silk
Screen
Artes
do
N9
N.° 456 116
mitada.
Tinta a Cabral LiBrasil Ltda. - Prossiga-se.
mitada.
NQ 519791 - 519.792 - 519.793 N9 519.790 - Expreisso Americano
N." 456118 - Tintas Cabral _Li- 519.794 - 519.795 - 519.7£8 Ltda. -- Prossiga-se substituindo a
mitada.
Ifr
510.797 - 519.798 - 519.799 - .
classe 50 pela 33.
519.890 - 519.801 - 519.802 N." 456.929 - Indústria de Mo- 519.803 - Cuddle Knit do Brasil Ma - N9 519.817 - José Antônio Orsoni
libo Maruiti Ltdo
lhas Ltda.
- Prossiga-se.

- As Repartições Pabl;eas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 do)
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos con'ipetentes..
- A fim de possibilitar CE
remessa de valores acompanhados • de esclarecimentos
quanto a sna aplicação, solio
citamos usei!? os interessados
preferencialmente cheque 01E
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departac
mento de Imprensa ,VacionaL
- Os suflemenlos às ea.'r.ções dos órg.ãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes ai.-16
as solicibrein no ala e.til 93sinalara.
- O funcionário p!2blico)
federal, paru fazer jus ao des-,
conto indicada, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
•
- O casto zle cada excw,
piar ujrdsa.o das órgãos cift,
ciais será, ua venda avaisa,
acrescida de . Cr$ 5 se do Inesmo *ano, e de Cr$ 10 por cria
decorrido,
---..-19 - Um carburador de acôrdo
com os pontas :17 ou 18, caracterizado
por incluir uma valvtda, de• cheque
montada dentro d3 conduto de mistura para mov:mento ente as cosições abeita e fechada e meios mon-,
tacos no conjuino uo paouo pra
operarem a vd'Ardla de choque çntre
as posições aberta efechada, os meios
que operam a válvula de choque in..
cluindó uma alavanca montada para
girar no conjunto do parafuro, e uma
mola que contraria a válvula de choque para a dita posição aberta, a mola tendo uma parte no trajeto de rotação dá alavanca, em consequência
do que a alavanca é adaptada para
ter contato com a parte da mola, Para mover a válvula de choque para a
dita posição fechada.
20 - Um carburador pare uma
quina de combustão interna c r eta_
rizado por compreender um recipiente de combuscau, um comam° aa mis,
tura tubular fixado ao recipiente de
combaistíval, uma válvula de afogamento e uma válvui i. de choque cada
qual montada dentro de uni conduto
de mistura para movimento entre as
posições abertas e fechada, um conjunto de parafuseis se estendendo do
recipiente de combustível através do
conduto tubular normal ao eixo do
mesmo, o conjunto do parafuso fixando o recicipiente de combustível
e o conduto de mistura juntos e In.
aluindo uma passagem de combustível através do mesmo, a passagem de.
combustível incluindo uma primeira
janela de abertura para o recipiente
de combustível, e uma segunda
tura para o conduto de mistura,
meios' montados no conjunto do parafuso para operarem as válvulas de
afogamento' e o cheque entre as ditas
posições aberta e fechada, os me4J.-4
que operam as válvulas de choaue e
de afogamento incluindo uma alavartca montada para girar no conjunto
do parafuso e uma primeira mcar, ligando a válvula de afogamrnto à ala.
vanca, com que a rotae5.o da alavanca numa direção age através do dits,
primeira mole, movondo a válvula de
afogamento para a dita posição fn-

chada, e uma segunda mela ligada à

válvula de cnoque, e foiçanuo a ;,átvula de choque para uma posição
abei ta, os ditou meios da segunda
mola, tendo uma parte situada no
crminho da alavanca quando girado
em direção oposta, eni consequência
do que a alavanca é adaptada para
ter contato com a dita parte da mola para mover a válvula de choque
para a dita posição fechada.
21 — Um carburador para uma niáquina de combustão interna, caracterizado por compreender um conduto de mistura tubular, umo, válvula,
de garr, anta e uma válvula da choque
montadas dentro do conduto de mistuí a rara movimento entre as posiçães aberta e fechadas, um conjunto
de parafuco se estendendo através do

,:.ite;,cn de. 1S'.7
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conduto tubular normal ao eixo do
mesmo, o conjunto do parafuso incluindo urna passagem de combustível se estendendo axialmente através
do mesmo e terminando numa abrA.tura no conduto de mistura, uma a2avanca de controle montada no conjunto do parafuso, uma primeira mola ligando entre a alavanca de controle e a válvula de afogamento para op2o o ac ettas pcuições aberta e fechada, e umr
segunda nm.i./. io.O cio
parafuso e a válvula de choque e contrariando a válvula de choque obrigando-a a posicão aborta, uma segunda mola tendo uma parte no trajeto de rotação da alavanca, em conseouência do que a a'a%anca é adaptada para ter contato com a dita
parte da segunda mola, movendo a

•

válvula de choque para a dita pc-iição fechada.
22 — Um carburador de acórdo com
o ponto 21, caracterizado por o conjunta do parafuso ser montado dentro do conduto tubular normal ao
eixo do mesmo e ter uma parte que
se estende para fora do conduto de
ni.:tuaa, a abertura acudo para o
conduto de mistura e umo, segunda
abertura que dá para a Ler ate interna
'oca do parafuso.
23 — Um carburador caracterizado
por ser em ess;:ncia como e iluotrado
noz desenhos anexos, e como drscrit o.
Prioridades: Estados Unidos da
América, em 33 ci.: jane5 3 ao 123 ,
SO Z' n9 85.665, em 20 de março de

'

DE

OBRAS COM?-,TA

9o

1961, sob n 97.007 e em 10 de abril!
de 1961 sob n 101.706.
Retificação de Pontos
N9 128.088 — Privilégio de Inven.
ção — Processo- Fotolitico e Novoa
Compostos Para Uso do Mcerno —
Renuerido por Scherico Ltd. Pontoa
publicados no D.O. n 233 de
30-11-66, fica retificado a fórmula do
21 ponto. O grupamento

9

9

onde ONO, ... etc.
N9 133.811 — Privilégio de Invenção de — ktcquetanue — ACP

,

Industri ; estabelecido em New York
— Estedua Unidos. Ponte; publicados
em 2-12-66 até o n 18, ceguem-se, os
seguifites ron:os referentes a êsto
têrmo: 19 — 20 — 21 — 22 — 23.

9
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Na Gual,nabacc
(5e ao á2 Vendias: Avenida Rodrigues iOve3 DP ti
AOnciaIi Nihnuaémo da Fazenda
JE,83ÁI±,4-o3 o pedidoD pelo ServIco de ReezntuVzO RcksU2-.5
Em Brasília

,

SISTEMA TRIBU 24.R -10 NACTIONAL
N°5.1172 — 25-110-2965
DINULGAÇÃO N o 977
PREÇO CR$ 250
A Venda,:
Na Gua nabarê,
Agência I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas Av. Rodrigues Alves,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta
Em BrasIna
Na sede do DIN

:

1

f
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PATENTES DE INVENÇÃO
pederUo

Publicação feita de actirdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do podido, durante 20 ti:ta
apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ao julgarem prejudicados,

TP_RMO N9 135.523 DE 8 DE
JANEIRO DE 1962

'caracterizada pelo fato da tira ser 24 - Um processo, de acôrdo com
' metal I qualquer um dos pontos 18 a 22, ca14- Uma estrutura, de aehrdo com racterizado pelo fato das ditas esThe Dow Chemical Company. - qualquer um dos pontos 1 a 13, ca- piras serem circulares em configura2aaados Unidos da América.'
racterizada pelo fato das superfícies ção.
topejantes
serem inter-seladas ou 25 - Um processo, de acôrdo com
Título: "Edificações Estruturas conjugadas por
uma junta mecânica. qualquer um dos pontos 18 a 24, caMuradas e Processos e Recursos para
racterizado pelo fato das espiras su15 - Uma estrutura de acôrdo cessivas
sua Produção,"
do dito material de parede
com
qualquer
um
dos
pontos
1
a
13,
Privilégio de Lnvenção.
caracterizada pelo fato das superfí- variarem em extensão ou compraiférpicroo.
cies topejantes sarem interFgadas me2n6to_peurm
Pontos Caractensticos
por pelo menos urna vedação por
cesso, de acôrdo com
qualquer um dos pontos 18 a 25, ca1 - Uma estru-tura murada em a fusão.
racterizada
pelo
fato de um trecho
babada caracterizada pelo fato de 16 - Uma estrutura, de acôrdo
de material de refôrco ser selado encompreender uma tira continuamente com q ualquer um dos pontos 1 a 15, tre
cada aspira . adjacente de mateenrolada espiralmente que tem super- cara cterizada pelo fato de um disfícies topejantes ao longo de espirais positivo de refôrço ser localizado en- rial de parede na dita estrutura
quando as espiras são inter-seladas
adjacentes, as ditas superfícies sendo tre espiras adjacente S na tira.
conjugadas para proporcionar uma es- 16 - Uma estrutura, de acôrdo o uinter-ligadas.
com o ponto 16, caracterizada pelo 27 - Uma processo, de acôrdo com
tautura de parede unitária.
do refôrço ser constituída por qualquer um dos pontos 18 a 28, ca2 - Uma estrutura, de acôrdo com fato
arame, por uma tira alongada de racterizado pelo fato das superfícies
o ponto 1, caracterizada pelo fato da metal
expandido, uma tira alongaaa opostas das ditas tiras de material de
estrutura ter uma configuração cirmaterial termoplástico, ou uni tre- parede serem de linguetas e ranhucular em corte transversal quando me- de
cho alongado de material de lã de ra ou macho e fêmea.
lida perpendicularm ent e com respei- vidro.
to ao seu eixo longitudinal.
28 - Um processo, de acôrdo com
18 - Um processo para gerar a qualquer um dos pontos 18 a 27, ca3 - UUma estrutura, de acôrdo com estrutura
dos
pontos
1
a
17,
caracracterizado pelo fato de uma multiponto 1, caracterizadu, pelo fato da
pelo fato de inicialmente plicada de tiras serem simultâneaestrutura se semitorcidal em forma. terizado
prop orcionar-se uma tira enlaçada de mente formadas e seladas a medida
de gerada.
4 - UUnn estrutura, de acôrdo com material de parede no formato da su- que9 a_d u
arcaôdrda o. com
itamestrutura, é
qualquer um dos pontos 1 a 3, carac- perfície periférica de partida, da estrutura
à
ser
gerada
e
à
seguir en- qualquer uni das p ontos 18 a 28 caterizada, pelo fato da tira enrolada
consistir de trechos de material reu- rolando-se pelo menos uma tira de r acterizado 'elo fato
da tira de macom
extremidade
material
de
parede
espiralmente
sô- tarjai de parede ser continuamente
nidos extremida de
laçadas contínuas sucessivas e formada
para proporci onar uma tira continua bre
em
posição.
Interligadas as superfícies longitudi- 30 - Um p
formando a parede da dita estrutura. nalmente
rocesso, de acôrdo com
topejantes das ditas laça- qualquer um dos
pontos 18 a 29, ca5 - Uma estrutura, de acérdo com das à medida que são enroladas.
ra
a
4,
caraccterizado pelo fato de empregar-se
analquer um dos pontos 1
em
ão
'19
- Um processo, de acôrdo com como o material de parede pelo meterizada p lo fato da configuraç
de material termopláseárte transversal da tira ser trape- o ponto 18, caracterizado pelo fato de tnioeos . uma, tira
,
empregar uma tira enlaçada inicial
acidai.
31
Um
p
tendo unia alteração continuamente
rocesso, de acôrdo com
- Uma -estrutura, de acôrdo com uniforme em projeção vertical quan- qualquer uni dos
pontos 18 a 30, caum
dos
pontos
1
a
5,
caracdo medida do ponto de menor altu- racterizado pelo fato de empregar-se
qualque r
terizada pelo fato de pelo menos al- ra da dita tira para ó ponto de ele- como o material de parede pelo megumas das espiras adjacentes da tira vação máxima da tira.
nos uma tira de um material plásticorem lateralmente deslocadas entre
20 - Um processo para gerar a co expandido,
ai.
estrutura dos pontos 1 a 17, caracte- 32 - Um processo, de aeôrdo com
- Uma estrutura, de acôrdo com rizado pelo enrolar-se em espiral uma qualquer uni dos pontos 18 a 31, cados
pontos
1
a
6,
caracalongada de material de parede racterizado pelo fato de empregar(qualquer um
inPos- tira
para formar perímetro básico da se como o material de parede pelo
krizada pelo fato da tira cor co
te de material termoplástico.
estrutura e à seguir selando-se es- menos unia tira composta de talões
a
piras ooncentricas contínuas suces- ou contas de espuma e interligadas
G - Uma estrutura, de acôrdoLceoam.
sivas dito material em espiral umas do tipo denominado que espuma no
qualquer um dos Pontos de 1
sôbre as outras em superfícies tope- lugar.
rade/azada pelo faio da tira ser jantes correspondentes simultaneaconstituída por um material plástico mente conformando-se continuamen- 33 - Uni processo, de acôrdo com
ponto 33, caracterizado pelo fato
expandido.
te a configuração em secção trans- odas contas ou talões termoplásticos
9 - Uma estrutura, de acôrdo com versai
das
ditas
tiras
para
amolduqualquer um dos pontos 1 a 8, carac- rem-se à uma configuraç ão predeter- expandlvels ou formadoras de espueerizada pelo fato da tira ser compos- minada Para controlar a fuga ou ma, serem introduzidas de forma dotipo de- afastamento das ditas tiras seladas sificaria em uma matriz móvel e a
ta de contas interligadas do
nominado formado de as-puma em do plano de eixo longitudinal da es- sua transformação em espuma para
lotar o molde ser efetuada tt mediPosição.
trutura.
da que o molda progride convernen10 - Unia estrutura, de acôrdo 21 - Um processo, de acôrdo com meente ao longo da estrutura da, pacom qualquer uni &a. pontos 1 a 9, qualquer um dos pontos 18 a 20, ca- rteed
caracterizada pelo fato da tira ser racterizado pelo fato da área em secconstituída principalmente de polias- çáo transversal quando medida per- 34 - Um processo, de acôrdo com
tirano expandido, polegretana expan- pendicularmente com respeito ao eixo os pontos 32 ou 33, caracterizado pelo
de empregar-se como contas ou
dida, ou polietileno expandido.
longitudinal variar ao longo da ele- tfato
alões termoplásticos expandíveis
vação
vertical
da,
estrutura.
11 - Uma strutura, de acôrdo com
aquêles constituídos de poliestireno,
qualquer uni dos pontos 1 a 9, carac- 22 - Um processo, de acôrdo com de cloreto de polivinila, ou de poliatira
ser
um
proterizada pelo fato da
qualquer um dos pontes 18 a 21, ca- Mano.
duto de celulose rígido.
racterizado pelo fato da vedação ser 35 - Um processo, de acôrdo com
vedação por fusão das superfí12 -- Uma estrutura de acôrdo uma
qualquer um dos pontos 18 a 31, cacom qualquer um dos pontos 1 a 11, cies topei antes.
racterizado pelo fato de uma massa
caracterizada pelo fato das superfa- 23 - Um processo, • de acôrdo com de polímero passível de expansão ou
seladas
ou
11qualquer um dos pontos 18 a 22, ca- de materiais de partida que facilcies topejantes serem
racterizado pelo fato das ditas espi- mente reagem entre si ao verificar-se
-..adas por fusão entre si.
ras serem não-cirulares em configu- sua mistura para formar uma estru1$ -- Uma estrutura, de acôrclo ração.
tura poliraérica expandida, cor concom qualqu e r um do:- pontos 1 a 6,
C)

o

tinuamente estrusada de uma forma
progressiva em tõrno da borda superior da secção de parede já produzida.
36
Um processo, de acôado com
o ponto 35, caracterizado pelo fatc
de empiegar-se reagentes convenientes para formar uma poliuretana axpandida.
37 - Uni processo, de aciii do com
qualquer um dos pontos 18 a 33, earacterizado pelo fato das superfrzacR

topeiantes de vedação das
material de parede serem sel adas dr
uma maneira continua como um ca-positivo de vedação, à medida que tun
clispensador de adeeivo ou disaosaivos de aquecimento para efetuar e
selagem por fusão, conveni.entemeite
progride ou se desloca ao lonr,o
estrutura da parede.
38 - Um aparelho para gerer
piralmente a estrutura murada dos
pontos 1 a 17, pelo processo dos pon-

tos 18 a 37, caracterizado pelo fato
de consistir de um corpo, o dito corPo tendo pelo menos dois rôlos de
apoio para sustentar . dite estrutura, os ditos rôlos sendo dispostos mu
plano e separademtne acoplados com
o dito corpo, os ditos dispositivos de
apoio do rôlo sendo adaptados para
girarem lateralmente num plano aomum, os eixos longitudinais dos tiltos rolos de apoio sendo paralelos,
um par de rôlos de apoio e propulsão, os ditos reolos de apoio e propulsor sendo paraalelos e inter-es Paço
-dosprumaitânclge
inferior à largura do dito material d'e
tira da parede, os ditos rôlos de apoio
e propulsor sendo transversalmente
dispostos com respeito aos ditos n5los de apoio, um elemento de vedação, o dito elemento preparador da
vedação sendo sustentado pelo that)
corpo, um rói° de apoio alirnentadcr
da tira, o dito rôlo de apoio aliinentador da tira sendo disposto acima, do
dito elemento preparador da vedaçâo
com relação espacial predeterminada
com respeito ao mesmo, dispositivos
para acionar os ditos rôlo3 de aptiO
e propulsor, e dispositivos para manterem o dito elemento preparador da
vedação à um ângulo predeterminai:10
com respeito à curvatura longitudinal
da dita parede.
39 - Um aparelho, de acôrdo cora
o ponto 38, caracterizado pelo fato
dos rôlos 'e apoio e propulsor
FCrelTi

recartilhan-; sôbre suas superfícies
periféricas ,'-culares.
40 - Um aparelho, de acórdo coni

os pontos 38 ou 39, caracterizado pelo fato do elemento preparador da
vedação ser um elemento de aquecimento em forma de placa e o
elemento ser aumentado de modo que
uma superfície do mesmo faz preasão contra uma superfície da última
aspira previamente selada do mate-

dito

rial em tira da parede.
41 - Um aparelho, dae acendo,

com qualquer um dos pontos - 38 a

caracterizado pelo fato de dis p ositivos espaçadorea serem dispostos É

frente do dito elemento preparador
da vedação parís limitar o contato da
dita superfície com a espire previamente selada do material em tira Ca
parede.
42 - Um aparelho, de acôrdo ateai
qualquer ama doa pontos 3e <1.1, ca-
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eetcterizado pelo fato dos dispositivos 47 — Um aparelho, de aeôrdo com dita placa, e dispositivos para deslo- racterizado pelo fato de uma haste
para manterem o dito elemento pre- qualquer um dos pontos 38 a 40, ca- car o dito aparelho ao longo da dita guia central roscada, perpendicularmente disposta ser fornecida, a dita
parador da vedação à um ângulo pre- racterizado pelo fato de um par de parede.
determinado com respeito à curvatu- rôlos-guias laterais serem acoplados
49 — Um aparelho, de acôrdo com i haste possuindo unia lança transverra longitudinal da dita parede con- com o dito corpo, os ditos redes guias
sistirem de um braço e de um. pivot laterais sendo também acoplados com
central , e dito braço de lança aco- os eixos longitudinais dos rôlos de
plado com o dito aparelho e com o apoio e propulsor.
dito pivot central.
48 — Um aparelho para gerar es43 -- 13 maparelho, de acôrdo com piralmente a estrutura murada do
o ponto 42, caracterizado pelo fato ponto 1, pelo vedar conjuntamente
da dita lança ser rotativamente azo- espirais sucessivas de tiras alimentadas espiralmente enroladas de mapiada com o dito pivot.
terial de parede plástico expandido
44— Um aparelho, de actodo com termoplásticos, caracterizado pelo faqualquer um dos pontos 38 a 43, ca- to de compreender uma placa de veracterizado pelo fato dos rolos de dação, dispositivos Para guiar a dita
apoio e propulsor serem dispostos placa ao longo de e em contato com
aproximadamente perpendicularme n uma superfície da última espiral pre-tecomrspitàdaspre d
viamente selada de material de paapoio.
rede, dispositivos guias da tira ali43 -- Um aparelho, de acôrdo com mentada dispostos em relação espaqualquer wn dos pontos 38 a 44, ca- cial predeterminada com respeito à
racterizado pelo fato do elemento dita placa de vedação, o intervalo
preparador da vedação ser um mem- entre os dites dispositivos guias e a
bro dispensador de adesivo, ou um dita placa não sendo maior que a
membro conformador metálico.
altura de uma tira alimentada do
46 -- Um aparelho, de acôrdo com dito material choca-se contra a dita
qualquer um dos pontos 38 a 45, ca- placa à medida que passa entre a
racterizado pelo fato dos dispositi- placa; e os dispositivos guias, disposivos para acionarem os ditos rôlas de tivos contíguos à dita placa para
apoio e propulsor serem uma engre- comprimir conjuntamente a superfiPagem motriz elétrica acoplada com cie da tira alimentada e a espiral de
.
parede que entrou em contato com a
os ditos rôlos.

o 48,
pontocaracterizado pelofato salmente disposta a parafusa d amen t e
da placa de vedação ter à ela incor- acoplada com a mesma, e dispositivos
porados dispositivos de aquecimento, acoplando o corpo do dito aparelho
que são apropriados para manter com a parte da dita lança que se esuma temperatura suficiente para tende afastadamente da dita haste.
pelo menos fundir . parcialspente as 54 — Uma estrutura murada caditas tiras de material de parede.
racterisada por consistir de urna tira
50 — Um aparelho, de acórdo com cont !nuamente enrola da em espiral
os pontos 48 ou 49, caracterizado pe- conforme precedentemente descrita.
53 — Um processo para gerar uma
lo fato de serem proporcionados dispositivos para manterem à dita pla- estrutura murada abobadada, caracca de vedação à uma relação angu- terizado por compreender uma tira
lar predeterminada com respeito à' continuamente enrolada 2 m espiral
; conforme precedentemente descrito.
dita espiral previamente selada.
56 — Um aparelho para gerar es51 — Um aparelho. de aa5rdo com
qualquer um dos pontes 48 a 50, ca- piralment c uma estrutura murada
racterizados pelo fato dos dispositk- .substancialmente conforme aqui desvos parti moverem o dito aparelho crito precedentsmente, particularmencompreenderem rôlos propulsores acio- Ir com respeito aos desenhos apennados a motor.
sos.
— Um aparelho; de aciirdo com ' A requerente reivindica de aciirdo
qualquer um dos pontos 48 a 51, ca- com a Convença° Internacional e o
racterizado pelo fato dos dispositivos ( Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
para comprimirem conjuntamente a 27 de agõsto de 1945, a prioridade do
superfície da tira alimentada e a es- lcorrespondente pedido depositado na
piral de parede consistirem de una Repartição de Patentes dos Estados
multiplicidade de rólos de pressão. Unidos da América, em 9 de janeiro
53. — Um aparelho, de aceordo com 1 de 1961, sob n° 81.473.
qualquer um dos pontos 28 à 52, ca- (N9 42:589 — 11-10-66 — Cr5 180.000)
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Termo n.° 757.420 de 5-7-1966
Inelkar — Indústria Eletrônica Ltda.
Rio Grande lo Sul

Inelkar
Indústria Brasileira

Classe ti
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups. geladeiras, sorveteiras. apa-elhos de refrigeração. , enceradeiras, aspiradores de n& fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros. aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras. coqueteleiras. espremedores hauldificadores elétricos. maquinas para p. car e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re
frigerada formas elétricas. máquina
fotográficas e cinematográficas, cam
oainhas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tornadas de
corrente. fusível aparelho: fotográficos
e cinematográgicos, filrn4s revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso

Termo n.9 '751.432, de 5-/-1966
irmãs, mantas, .cnandribo, mastilhas. ma
• Finimex Comercial Importadora e
etós. palas. penhoa: pulover. pelerinas
•
ExpOrtadora Ltda.
pevnas, ponches. polainas, pijamas. pu.
Guanabara
ilhas, perneiras, quimunos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
sueteres, shorts. sungas. srolas ou slacks
J*A)
toucas. turbantts. ternos. uniformes
•
•
'e
vestidos
11
.
Têrmo n. o 757.427, de 5-7-1966
Para iistinguil Veiculas - suas perle
•
AVos Jara Mc...etas tuto
• Rossini Pinto
Classe 32
novels, auto-camrd oes 1vi,ea amorGuanabara
Revistas, livros e publicações em geral
ze...edares, alavanca, et canio.o barcos
Termo no 757.424; de 5-7-1966
3reques ara,,os para veiculas. bicicle.
Editôra Genial Ltda.
*as, .carrinho b de ai .) e canetas cainl.
Guanabara
monetes canos ambuiantes .3iniurôes
carros ' tratores carros•berços carros
k41
anques 'carrus-irrigadores, carros cair .
..Nas carrocerms . cáias , chapas cir.
Classe 32
culares para' veiculos, cubos ne velculol
.Para distinguir.... Álbuns, almanaques carrinho. oara • mag ,..iinas de escrever,
anuários, boletins, catálogos, jornais corrediços para veici.,,os direção. deslilivros, peças, teatrais e cinematográti dadeiras, estribos. escadas rolantes .ele'
cas.,. programas de rádio é 'televisão ::•variores para passageiros e para 'Carga.
publicações. revistas, folhinhas iinpres engates.. para erros • eixos . de direkac
.•. sas e programas eircensestroas, tronte'irs oara veicules guidão,
'ocbmoti vás • lar dias, motociclos, molas,
• Termo n.°. 757.428, de 5-74966'
inotacicletáS, motocargUs mote furgões. •
'Possini Pinto
manivelas aaVius ônibus, para-choques,
Guan'abara
para-lamas, para-brisas, penais. pantõeS
Termo n.° 757.423, de 5-7-1966
Roberto Carlos Braga
Guanabara

Classe 32
Publicações em geral
Termo n° 757.425 de 5-7-1956
Indústria de Roupas Regência S.A.'
Paulo

doméstico

Termo n. o 757.421. de 5-7-1966
Walttr Bomfá
Guanabara

ICREMALHO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

7.•..)'

ROBERTO CARLOS
MAGAZINE

PRORROGAÇÃO
rue

A ROUPA FEITA PARA VOCt

Classe 36
Frase
Termo n.9 757.426. de 5-7-1966
Indústria le Roupas Regência S.A.
Sla Paulo

Esquina Sonora
Classe 32
Para distinguir: 'Álbuns, almanaques
anuários, boletins, catálogos. tornais
:ivros. peças 'teatrais e cinematograti
cas, programas . de *rádio e televisão
nublicações. revistas, folhinhas impres.
sas e programas •cirrenses •
Termo n. 757.429, de 5-7,1966
Pérgula Restaurante Ltda.
Guanaabra

-f.sdas pára bicicletas, raios para bicicle.
tas reboques, radiadores para, veículos,
rodas para veiCulos selins triciclos ti- .
cantes' para velculus vagões, velocIpedes, varetas ' de coniiõje do afogador 1
acelerador tróleis traleibus. varâes de

carros toletes para carros •
Termo n.o 757.433, de 5-7-1966
Finimport Comercial Importadora e
Exportadora Ltla.
,Guanabara

CHICO REY
.

Classes: 41, 42,. 43 e 44
Titula
Têrmo n.° 757.430, de 5-7-1966
Azamco Administração e Serviço Ltda.
Guanabara

Classe 41
PRORROGAÇÃO
Creme de milho para refogados alimentícios, molho de alho, alhos em conservas, alhos preparados com outros ingreh"
".."A\
dientes próprios para temperos e
refogados alimentícios
, Classe. 50
R0440.4 .04.8 jeCtrgroic5A
Termo n.9 757.422, de 5-7-1966
Papis . de correspondência, faturas, envelopes e contabilidade em geral
(Prorrogação)
Classe 36
_
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Cooperativa Mista 26 de Outubro Ltda.
Termo
. n. 9 757.434, de 5-7-1966
Para distinguir: Artigos . de vestuários
Paraná..
.Nestlé S.?
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Classe 38
Suíça
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
Imperssos
botas, botinas. blusões, boinas, baba-Termo n.° 757.431, de 5-7-1966
douros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chales. jadhe Indústria, Comércio e Representações Ltda.
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Guanabara
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. echar.
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 43
Classe 41
Classe 31
ros. logos dt lingerie, jaquetas, lagues
Preparados em pó paar fazer ou prega.
Caf
Artigos ' da classe
luvas, ligas, lenços. mantôs, meias.
rar bebidas não alcoólicas

..etetletteta..

illiTar/OGAÇ0'3'

fitiSEISTUBRO
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C A S F POSI TA DAS
Publicaçáo feita de acordo com o are. 130 do Código da Propriedade Industrial. E.12i cata da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçõer ao Departuatenu,
Nacional da, Propriedade Indústriai aquéles que se Juiz arem prejudicados com a GoneaSeftl da remsero ei.lurr,r1c1e
/a/ .404 de .»7!966
( Prorrogação)
•
Laboratório Silva Lima • L:cla.
•
Bailia

Te rmo a.°
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Classe 3
Preparado paar scr uriziclo na medicina e
na farmácia
Térrno n. o 757. 405, d.r. 5-7.96
Eduardo Gonzalez Bacelo
Guanabara

:ulares para veiculas tubos de veiculoa
.torrediçus p ara velculoa. direção.
jadeiras, estribos, escadas rolantes. ele
valores para pasRageiros e para carga
:anates para carros, eixos e direç2o.
treicra fronteiras para veiemos. guidão.
iocornoti vas, lanchas. tnitocteloa molas
motocicletas. motocargas. crwtc furgões.
nanivelas. navios. ônibus para-choques
rara-lamas, para-brisas pedais, pandies
odás para bicicletas., raios ' rara Mode

as, reboque. radiadoree para veicuios.
moas para VeiCUIOS, selins. cric,clos.
-antes tiara veiculos. Ja.ráas v eloctpe1es, varetas de contrôle do afogador e
icelerador, tróleis. croleibut varaes
carros. toletes naro. • arros
•
Termos as. 757.409 a 757.411, de
5-7-1966
.
Julio dos Santos Vieira cie Mello
Rio de Janeiro

mento de animais e aves, toráisti
roucint,o e vinagre
Têrmo n.° 757.412, de 5-7-1964;
Eletrônica Pilares Ltda.
Guanabara

FLWANCGAÇÃO

Classes: 6, 5 e 2',
Titulo
Termo n.° 757.143, ele 5-7-1965
Eletrolar
Eletrodonisth.cos Ltda.
Brasília

rl?

PRNUZICr,ÃO

Indúst'xia Snasileilra

D;J:5 ej317-LOS
SYacizair2T D.dac

Térino n.° 757.415, de 5 7 1966
(Prorrogação)
Independent Lock
Estados Unidos da Arnriea

Pi ei'

Classe 6
distinguir oi• equini•es artigos elé

Classe 12
Fechaduras e chaves
Termo n.° 757.416. de 5-7 1966
(Prorrogação)
Independent ',ock teonipeliy
Estados Unidos da ?Amua

rricos: Rádios. aparelhos _de teli-risão

Clave 19
ifc upS. geladeiras. g orvetriiras apare .
Para distinguir: Aves, animas vvos, hos de retrigera,,ão enceraileiras as
• e17 1 !‘
(3 -?) k
(')
bicho da seda, bovinos, cavalar, ca
o • ra,-Çores de nó fogões. tornos e foga-,
nos, galinaceis. ovos, ovinos sumos
ieircs elétricos chuveiros. aquecedores
Classe 45
-alanças. ferros elétricos de engomar e
flores naturais e seinc1ii.6 e mu
bateluras. coqueteleiras. exare
para a agricultura, a ttortn-LlEttl a e
Tu-dares Itquur ficadore. elétriros. má
Clases: 33, 41 e 42
a floricultura
minas para mear e moer legumes
•
Titulo ""
Classe 41
'aros. resistências elétricas. lerveelores
I=. 1aachofras aletria. alho. espargos 'atufas. ver;larlores. parrilas e bules
Têrm—os as. 757.10e e 75? . 407, deai iicar. alimentos para animais. arnirtir • tétrieos, refletores, relógios co ar te5 -7- 966
aro ndoas, ameixas, amendoim, araruta 'et gerado formas elétricas máquinas
Eduardo Gonzalez Ba:•elo
, anta, atum, aveia, avelãs, aze.te azei ,otogra ficas e cinernatugráficae. cata
Gitanab,:ra
to ias banha, bazathau. batatas, balas ia nhas eietricas. garraias térmicas. reoitos. bombons, bolachas. baunilha. aadores automáticos, lâmpadas. apare
hos de luz Hum escente. aparelhos de
Cil‘P em pó e em grão. camarão, canela
omunicação interna, esterilizadores coaen, pau e em Pó. Cacau. carnes, chá
-;&
Imsadores hoirinas chaves elétricas
1,r3inelis
chocolates,
confeitos,
cravo
•
/
Ce'eaiS, cominho. creme de le:te. cremes .:orrente. fusivel aparelhos fotográficos
menticios. croquetes. compotas. Lan- e cinernatográgicos. f i lmes revelados,
Indústrei f7,rnnik.iira
qica coalhada, castanha, cebola. cone:1 .-urnSculos, óculos, a relhos de aproximentos para alimentos, colorantes. mação. abat-jours e lustres, máquinas
Para lavar roupas para uso
Classe 41
chouriços. dendê. doces, doces de Iradoméstico
Especialidade culinária
ais. espinafre essências alimentares, emClasse 4 Z
padas,
padas, ervilhas, enxovãs. extrato de toé
Termo n.o 757.414, de 5-7.1966
Espcie de bebida alc.-,Oliza
mate. farinhas alimenticias. favas 1,é,
Cognac Otard e3.A.
culas, flocos, farelo: fermentos. teilâc
França
Tê rmo n.° 757 .008, d s> 5-7-1956
f.gos frios. 'euras secas naturais e cria
Antonio Dequech
Irmãos
-alizadas, glicose. ,orna de mascar, gor..;5 Paulo
duras, grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias, herva doce flama
mate, hortaliças lagostas, !Ingiras. leite
condensado. le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas.
sas alimenricias. mariscós, manteiga.
----- " " - • margarina, marmelada macarrãi. masIndústria arasUira
sa de tomate, mel e melado, mate, maa.
sas para m:ngaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no- I
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes zes, óleos comestíveis. ostras, ovas. tn ,
26.43,9,0qAte .si
Integrantes: Aros para oicieletas auto. pães. paios pralinés pimenta. pós para n 1 :
i
CONHAQUe
tecedores. alavancas de câmbio. parcos, pudins. pickles. peixes, presuntos. pa- !: . ..',
o
..'",
•
1
'•
.•
.
,
'.....,
breques, braços para veiculo& biricde- tês. petit-pois pastilhas, pizzas pudins.
as. carrinhos ,P2 mão e carretas. earni. queilos. rações balanceadas para anishonetee. carros ambulantes eamideões. mais, requeijões, sal, sagre sardinhas
carros, tratores., carros-berços. carros. sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
tanques, carros-irrigadoes. carros. ear. frutas, torradas tap:oca. tâmaras, talhaClasse 42
carrocerias, situeis, chapas cir. rim. tremoços, tortas, tortas para alie
Conhaques

Elasse 12
Ferragens para co1stia,;e5C3, especialmente jo .,os para techauma de ,,,etael
e partes das mesmas; tele-mi :rem pane
nelas e porias das m.-i.arar,; te - rii,4• na
para porta e partes das mesmas
—
Taerao n.o ;e57.417, de 5-;-,966
Eli Lin)/ And Coniumiy
Estados Unidos da América
°

o Di!)

Casse 32
Livro-catálogo de produtos
farmacêuticos
Termo a° 757.418 de 5-7-1966
União Fabril Exportadora S.A.
(U.F.E.)
Guanabara

Sabão da Marca Portuguez
O Tempo Passa...
• 4 Qualidade Fica
Classe 46
Frase
Termo n.° 757.419 de 5-7-1966
'Lentes de Contato lrislente Ltda.
Rio ,Grande do Sul

"'n-wARQL-a,
Classe a
Lentes de contato
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Publicacâo feita de acordo com o art. 130 do Código de Propriedade Industriai, Da date do publicação onmegaró
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Termo n. 5 757.435, de 5-7-1966
( Prorrogação )
Refining Company
litiiuble Oul
Estados Unidos da América

Classe 47
Para distin...ittir comhur,tiveis. lubrificantes . substancias ': ptoclutos destinados à
ilu m Inação e ao nquc cimento: álcool
motor. carvão a gas hidrocarboreto,
:gás metano, butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra,
• xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termo n. o 757.436, de 5-7-1966
(Prorrogação)
FMC Corporation
Estados Unidos da América

PEEMLES5
Classe 6
Bombas
Termo n.° 757.437, de 5-7-1966
(Prorrogação)
Barry — Wehmiller Company
Estados Unidos da América

f/ARRY °WEitiMILLER‘
Classe 6
Maquinismos para engarrafamento e
tratamento le alimentos, a saber. apare
Shos transportadores, aparelhos de inspe•ção sle recipientes, aparelhos abridores
.de recipientes, máquinas para a lavagem
e secagem de recipientes, máquinas de
marcar e rotular recipientes e equipamento e maquinismos para o processamento de alimentos inclusive
pasteurizadores
Térmo n. 9 757.438, de 5-7-1966
(Prorrogação)
Compagnie Internationale Des Pieux
Armés Frankignoul
Bélgica

'FRA Kl
Classe 16
Estacas de fundação e estacas pranchas
moldadas no terreno, estacas, estacas
pranchas e elementos de construção prémoldados, com especialidade em concre'.='
to, concreto armado ou cimento armar°, indutos de resistência ou de estanquidade para construções, especialmente
em concreto ou cimento, produtos para
Impermeabilizar ou consolidar o subsolo, elementos para construção de tifneis e galerias.
metálicos .

Tênno 11.0 757.439, de 5-7-1966
(Prorrogação)
Martiai & Rossi S .p. A.
Itália

Classe 41
Termo n.5 757,448, de 5-7-1966
Pastas ou massa alimentícias farináceas,
Avon Products, Inc.
arfo ze preparados à base de arroz, preEstados Unidos da América
parados feitos de cereais (exceto rações), legumes, verduras, vegetais, frutas, carne, peixe, aves e caça, todos os
produtos acima também na forma de
extratos, geléias e conservas, do mesmo
Ak\
modo que na forma de alimentos précozidos e de conservas congeladas ou
desidratadas, leite fresc oou conservado,
alimentos de leite em forma de pó, sucedâneos de alimentos de leite, iogurte,
creme, manteiga, queijo, óleos e gorduras comestíveis; ovos; geléias; preparados em massas para sanduiches com
base de leite, açúcar, frutas, carnes ou
peixes; topas; caldos, cacau, chocolate,
bombons, balas, confeitos e doces, mel
e sucedâneos do mel, pudins para sobreClasse 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não mesas, sorvetes e conservas para sorvetes, pós e essências para preparo de
incluidsa na classe 3
Classe 48
sorvetes; chá e extratos de chá. café e
Termo n.5 757.442, de 5-7-1966
Preparado de toucador para o
extratos de café, sucedâneos do café e
Marsivi Indústria e Comércio Ltda. extratos de sucedâneos do café, molhos,
embelezamento
Minas Gerais
condimentos, especiarias, malte, alimenTermo n. 5 757.449, de 6-7-1966
tos dietéticos e alimentos fortalecedores Lapapel
Comércio de Papéis Ltda.
dietéticos, alimentos dietéticos em
São Paulo
conserva e pratos dietéticos
preparados
INDUSTRIA MUNI"
" LAPAPW
Termo n.° 757.447, de 5-7-1966—
Ind. Brasileira
Lucesco — Importação e Comércio de
Classe 3
Material Elétrico Ltda.
Substâncias, produtos e preparações golGuanabara
aficas para serem usadas na medicina
C.;lasse 38
ou na farmácia
Aros para guardanapos de papel
ag lutinados. álbuns (em branco), álbus_is
Termo n:5 757.443, de 5-7-1966
Avon Products; Inc.
para retratas e autógrafos, balões (exEstados Unidos da América
ceto para brinquedos) blocos para
cOrres p ondência blocos para cálculos
blocos p ara anotacties. bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, caderClasse 48
LooESco
nos, caixas de cartão, oa:xas para paCreme de noite
pelaria, cartões de visitas, cartões ceINDUSTRIA BRASILEIRA
Têrmo n.o 757.444, de 5-7-1966
roerciofs, cartões indicas. confeti, carPetrolite Corporation
tolina, cadernos de P apel melinketicú°
Estados Unidos da América
e em branco para desenhe% cadeira&
Classe 8
esclares, cartões em branco, cartuchos
ku;
de cartolina, copas planográficas, caPara distinguir os seguintes artigos elédernos de lembrança, carreté's de pntricos:
Rádios,
aparelhos
de
televisão,
Classe 8
palão. envelopes, env6lucros para chapick-ups,
geladeiras,
sorveteiras.
apareDispositivos usados em conexão com o
rutos de papel, encadernação de papel
lhos
de
refrigeração.
enceradeiras,
astratamento elétrico de fluidos, cujos disou papelão, etiquetas, faias inclices
positivos incluem eletrodos estabelecedo- piradores de p6, fogões, fornos e foga- fólhas de celulose, guardanapos. livros
reiroa
elétricos,
chuveiros,
aquecedores,
res de campo elétrico, suportes para tais
não impressos, livros fiscais, livros do
eletrodos estabelecedores de campo elé- balanças, ferros elétricos de engomar e contabilidade, mata-borrão. ornamentas
passar, batedeiras, coqueteleiras, expretrico, isoladores, buchas de entrada,
medorea liquidificad'ores elétricos, má- de papel transparente, protos,
transformadores, bobinas de reatáncia ou quinas para picar e moer legumes e altos, papéis de estanho e de alui:Mn:o,
choques, quadros de chaves, chaves, carne, resistênc ias elétricas, fervedores, papéis sem impressão. papéis : o branco
chaves flutuantes. controles -de nível estufas, ventiladores. paenlas e bules para forrar paredes. papel almaço cosa
com chave agregada, condutores, con- elétricos, refletores, relógios de ar re- ou sem pauta, papel cTepon. papel de
duites, grampos para terra, motores elé- frigerada formas elétricas, máquinas seda, papel impermeável, papel encerada
tricos e motores elétricos com ''idades fotográficas e cinematográficas, cam- papel higiênico, papel impermeável
de reduçã•r de velocidade
painhas elétricas, garrafas térmicas, re- para copiar, papel para desenhos, paTermos as. 757.445 e 757.446, de — gacfores automáticos, lâmpadas, apare- pei para embrulho imperme; h'1:zado
lhos de luz fluorescente, aparelhos de papel paro encadernar, papel para es5-7-1966
comunicação interna, esterilizadores, con- crever, papel para imprimir, papel pa,
Nestlé S.A.
densadores, bobinas, chaves elaricas, rafina para embrullsos b papel celofane,
Suíça
comutadores, interruptores, tomadas de papel celulose, papel de linho papal
corrente, fusível, aparelhos fotográficos absorvente, papel para embruhar Ue cinernatográgicos, filmes revelados, baco. papelão, recipientes de papel Re,
bin6culos, óculos, aparelhos de aproxi- setas de papel, átulos de p apel. ?ele
3
mação, abat-jours e luatres máquinas de papel transparente, sacos de papel
Medicamentos, produtos químicos para
serpentinas, tubos, postais de cartão
para lavar roupas para uso
fins medicinais, drogas farmacêuticas
doméstico
e tubetes - papel

MAMV

STAY FAiR

RE(

NESTOMALT
Classe
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Termo ri.° 757.450, de 6-7-1966
Comercial Distribuidora de Bebidas
Motalberto Ltda.
São Paulo

Urino n. o 757.457, de 6-7-1966
Nicolas Tuma Gebran
São Paulo

"IWYPALBEItTo“
Ind. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivas. an:z, bitter. brandy, conhaque, zerareias, fernet, genebra. gin, kumel, licores, nectar, punch pipermint, rhum,
cacos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes vinhos
quinados e wh:sky
Termo n.° 757,451, de 6-7-1966
nua:Karl - n . o:lutos para Acabarnentss Superficiais Ltda.

AR RiNHOS
GEBRANS
Classes: 12, 23 e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 757.458, de 6-7-1966'
Cerealista J. F.O. Ltda.
São Paulo

IMM51,1,
Classe 1
Substâncias ou produtos químicos para
ser usados nas indústrias, na fotografia
e nas análises químicas
Termo n.° 757.452, de 6-7-1966
Restaurante °L. B." Ltda.
São Paulo
I 41

IF O
IND. BRASILEIRA

B.

Classe 41
Substância sahninetic......
Substâncias alimentícias, preparadas
•
ou não
Têrmo n. o 757.453, de 6-7-1966
Bar e Lanches Costa Brava Ltda.
São Paulo,

IND. rEUVLE21.-4

çoeijos, rações balanceadas para animais. requeijões, cal, cagil sardinhas.

I lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, peecalina, raiai, rayon, seda
aatural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Termo n." 757.461, de 6-7-1966
.
. Agricola e Comercial Cofraza Ltda.

,ões wecnoldaclas. estuque. einulEjt. c!.
-mse asfáltico, estacas. esquadrias ca?.zu
-uras metálicas para construções. lama
as de metal larlrlhos lambris. 'uvas
ie ¡unção, tapes lageotas. material lca.
contra frio e caloi rumam., mac

para revestimentos de nartdess
. liaras para construções, mosaicos. are
, lutos de base asfaltico. p rodutos par
tornai Impermeabilizantes as argassna•
sas ch cimento e cal, hidráulica, padii
julho. produtos betuminosos. impermer
t, ilizantes liquidos JU sob outras fcrsra

Têrmo n.° 757.460, de 6-7-1966
Representaçõcs Dac Ltda.

São Paulo

D
IND BRASILEIRA

ranLmucnn
Classe 41
• Frutas f s escas e em conservas
Térmo n. 757.462, d—
e 6-7-1966
Transportes Rosernary Ltda.
Sao Paulo

ROSEMARY
MD. BRASILEIRA
' Classe 21
Veiaulos
Térrno M C 757.465, de 6-7-1966
Papelaria Girograph Ltda.
Sào Paulo

GIROGRePY
lad. Brasileira-

.

Classe 17
Fichários
Têrnio n.° 757.466, de 6-7-1966
Alplan S.A. Indústria e Comércio de
Chapas de Madeira Aglomerada
São Paulo

Classe 17
Artigos de material plástico e de outros
materiais para escritórax em geral a
saber: Réguas, abridores de carta para
correspondência, carimbadores, molha-1
dores, gomadores. esquadros, datadores,!
furadores, lápis, canetas, porta canetas;
pordta blocos, prendedores de papéis:
ganchos, perceves o compassos
Teimo n.° 757.464, de 6-7-1966
Indústria de Tecidos e Rendas
"Inbranyl" Lida
São Paulo

neái.

São Paulo

:lapas para coberturas. caixsas dáaua
ias de descarga para eti ,:os educa

/ItYstqUT.1.1eIra
Classe 23 l
rim. tremoços. tortas. tortas pura ali- Para distinguir tecidos em geral, teci.'
mento de animais e aves. torrões
dos para confecções em gera2, paço
toucinho e vinagre
tapeçaaCes e para artigos de cansa e

sanduiches. sorvetes, suei dc toma'e e de
frutas, torradas tap:oca, tâmara'. talha-

mesa: Algodao. alpaca canhatno. cetim,
caroâ, casimiras. kazendas e tecidos de

Classe 16
Pura d , stinguir: Matenain pura con,..tru
.;ões e decoraço.s: Argamassas. ai gila
areia. azuleios. ha.enns balaustres bis)
:os de alumio. bioco para pavia.et,ta
;Ui. calhas. cimcnto cal, crê,
caibros, ea , ici.hos. colunas

'ara revtstimento e outros corne na c.
viimentação, peças ornamentals de r•
mento ou gesso para feios e paredes
Alcachofras aletria, alho. espargos papel para .forrar casas. massas enti
açúcar. alimentos para animais._ amido ácidos para uso nas construçõe.s, par
avaendoas, ameixas, amendoim, araruta quetes. portas, portões, Pi sos. Goleiro/
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei. para aortas. tilolos. tubos de concreto,
tonas banha, bacalhau, batatas. balas telhas. tacos. tubos de vtntilaçâo. Mn.
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha suas de cimento vigas. vigarn?ntos.
café em pó e em grão. camarão. canela
vitrõs

em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
caramelis choeclates, confeitos, cravo
Classe 42
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Bebidas alcoólicas
siimentlsios. croauetes. compotas. CEn.
gica coalhada. castanha cebola. condiTermo n.° 757.454, de 6-7-1966
Padaria e Confeitaria Mirandinha Ltda. mentos para alimantos. colorantes
chouriços, dendê, doces doces de fruSão Paulo
vos. espinafre essências alimentares, emMIRANDINWL
padas, ervilhas enxovas. extrato de toe.
Iad. brasileira
mate. farinhas alimentícias. favas lê
cuias, flocos. tarelo, fermentos teijá.
Classe 41
Flgos frios, rutas secas naturais e crisBolachas e pães
talizadas, glicose, goma de mascar. gor.
duras, grânulos, grão de bici gelatina
Termo n.° 757.455, de 6-7-1966
goiabada geléias, (larva doce herva
Pork S.A. Indústria e Comércio
mate, hortaliças lagostas. iinguas leite
São Paulo
condensado, le:te em pó. legumes em
PORK
conserva, lentilhas. l inguiça louro, .nas.
alimenalcias. mariscos. manteiga
Xad. Brasileira
margarina, marmelada encarai. massa de tomate, mel e melado, mate, muClasse. 41
sas para mingaus molhos. moluscos
Carne de porco, carnes em conserva, mostards motaadela. 'aós moscada. nafrios e gorduras animais
zes. óleos comestiveis ostras, ovas.
pães, paios pralines Pime nta Os Para
Têrino n.° 757.456, de 6-7-1966
pizkles. peixt s. presuntos. pa .
indústritas Mecânicas Bora-Mar Ltda. pudins,
-és. pett-pois p astilhas pizzas pudins
São Paulo

Classe 6
Mágninas de extrusão de plásticos

REV1ST-LEX

lasse 41

2211.1211a.....

BORG-MAR
Ind. Brasileira

Têrmo n.° 757.459, de 6-7-1966
Revist -- Lex Revestimentos Ltda,
São Paulo

411.

ALPLAN
Classe 4
IVIsclelt •Ps .ain geral, especlalmattie
einpas de madeira
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Publicação feita do Wird° com o art. i30 do Códig.c da Propriedade . Industrial Da data do publiccoão someçaC,
ta correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido Durant,() esse prazo poderáo apre . entar suas oprç r iD-nartamaisr,,,>
pltioionai 4 Proprierlae" Inkutistria3 aquêles que co julgarem prejudicados CCTO a el,11C.:~51
QztV,!TO

Termo n.° 75/.467, de 6-7-1966
I treina, fronteiras para veicules. guidão res, nectar, punch, pipermint, Muni,
Alplan S.A. Indústria e Comércio de
'.'.'motivas, lanchas motociclos, molas. su-es de frutas sem álcool. valhos..verChapas de Maclrira Aglomerada
motocicletas. motocargas. moto furgões
rnouth; vinhos espumantes, vinhos
São Paulo
nanivetas. navios ônibus. para-choques
quinados e t‘hisky
Para-lamas. pard Oras -perla s. parirdes.
Liasse 44
roda s para bkicletas, raios para nicicle- Acendedores de cigarros e charutos
ras, reboque r.diadores para veicuios. aromanzadores para fumantes, bolsas
rodas para veicu l o!, seuins triciclos, ti- para turno, tabaco e . 'rape, boquelhas
rantes para veicules vagões. velocipe- cachimbos. cigarrilhas, cinzeiros, baitros
les. varetas e contraia do afogador e para piteiras, tostoreiras. turno ni:mufa
acelerador veieis. troieihus, • iaraes de turado ou não, isqueiros, palha p a ra ciearms toletes para carros
garros, piteiras. pontairss de ca.birabos
e perta e;garios
Termo n.° 757.472, de 6-7-1966
Wsze 41
Distribuidora de MedicamentosPimentões e beringelas rechaaeir,s, bataMatogrosense Ltda.
tas fritas, maionezes, rizote,s, lasanhas,
São Paulo
macarronadas, .pizzas. saladas diversas,
feijoadas, arroz, fc., :ião, arroz de braga.
I
ES
bife a Cavalo, bife a mlaneza, a porturavioli, gnocclii e chula:arcos
Classe 4
Te:mo
n.° 757.480, de 6-7-1966
Classe 3
Madeiras em geral, especialmente
A uto fi.l sicânica l an . Ltda.
.Produtos farmacêuticos
chapas de madeira
Sio Pau'o
Têrmo n.o 757.473, de 6-7-1966
Termo n. o 757.468, de 6-7-1966
Panificadora Pires da Mota' Lia.
Amataleto Graciolf
São Paulo
•
São Paulo

WI.,A,Ár\9

• "MATOGROSSE E"
Ind. Braàileira

• :d..

BOLSA VS MU LOS rOUI",:ÃS
YAlu 9
Classe 33
Titulo
Termo n.° 757.470, de 6-7-1966
Alexandre Ratti
São Paulo

PRORROGAÇÃO
'ARCA

'MOVELUX"
Classes: I e 46
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 757.471, de 6-7-1966
Importadora "Reycla” Limitada
São Patilo
" REYPUL
lod. brasileira
• ...1a-sse 21
Para dist [aluir- Veiculas e suas partes
integrantes- Aros para bicicletas, automóveis. ante caminhões. avillez. amortecedores alavancas , de cám.-io barcos,
breques. braços Para veicules
tas, carria hos ri mão e carretas. caiai.
arnhuhr,:en caminhões
carros ' tratores. carros-berços carrosrancrues sarrias-irs ioarlores. carre.a. •saiz•
roças car-ocena, chassis cha pas cilt
milareA x/PiC/11C rt/ l ,nc vejeillos
1"(Wed1rn,. rd -a veicules direção cles11gr-Mras iistrlwis• aseadas rolantes. ele.
varloras raar= passageiras e cara carga
:acros' mires 4e rlireção.
engates rim

sive movei; irz• ácritóriusi Araktilos
aimeri.a. por. Panheire e par-, roupas
asadas, a Priora r • as aaolchbartos paars
banquetaC,
móveis. bancos - balcões.
!lancleias dornic: :ares berços. biombos,
-adeiras. carrinhos nora c :=.) cate.
.onluntos • para dormitórios conluatoa
sara Saia c:e ' anta: c saia de visitas,
7oniuntos para terraços, larr;un e pearP.,
oniu:.tos de aMlári,:e e onbinetes
C,-‘..sIn.lz mala& CA.Vles. Ce421Ula
*CD:J
'rrAris. c,nr :elras de aniam,o, cainan
colchões de cai.s:azo
• ráltor

çispensar, divisões. d'vans z..;!iscocccn
• macera esaree :Jeiras Tscrivard'•ai
"..~PP.51, g ir. sda roupas messe,
-:esinhas par:, radie,
•
nriesinhas mira reievi-ião mulaural,i
,rra zaaca",,s zzrta I" , cr tel, ,nt/527carre-E.
'tranas ,mrs aterras . ricirte
vitrinr4_
de 6-7-1936
Lubrificantes

Termo n.°
Comrecilil
Limitada

S" u

)

1}1. t rjr jp .0Z

nms
PN MOTA
Brasileira

(• ev,t ?I
"era iist,noult • Veic/1,0 , e mas Jr."es
47
atoe/tatues Arc, ndra nicr:nns -vivo i Para di,t • nquit winhustiveis. lubriticati••
Classe 41
I
nóvvis auto . -p :T n nu-es
c produtos destinados
•tas sisaPão
O. ,coi, iltimma,,•-in e ao sitiem-lar-n . o álcool
acederes n.ak.nnz-a.:.
Termo n.° 757,474, de 6-7-1966
re all eS hrC..oi para veinitos biciele motor 'ca.:vila a g ar, hirli-a:sarhoreto,
Albert( Fritsiche & Cia. Ltda.
carrinhos -te /14.e
ij as metano buti-no e propano gás taSanta Cataria a
ihonetes carros ambulas-iras ramin iões oarralado, gás harie --ii.to, gasolina. gra,
-arres tratores carros berços :armas aos luhri' vames óleos com',ustivets,
anouris carros irrigadoes. carros. :az :friros ha'arllicaat, s, óleos d.-arinadcs
iças carrocerias chassis chapas
ilarninação e
mcarcirneiita, óleos
miares para veiculeis ralhos de veicules
para amortecedores. pr:Toleo
'orrediços para veicules diraçFas. desli
tiernsene
iadeiras estribos escarias rolantes zle
757.4R4,
de 6-7-1936
Ti'enio
n.
0
'adorei para passageiros = nora carga
Suner Mercado 13 : g-Lar Ltda5
meares para carros eiso)s de direção
a ia.
reírts fronteiras para veici,.os. guirlêo
ocomotivas lanchas moeda :os moas
motocicletas. motocargas mo to fula:IC2a
.
Classe 1
adni,petas navios ônibus (raia-chegues.
Tinta de caseina
)ara-lamas Para-brisas neda:s pantões
Termo n.° 757.475, de 6-7-1966
rodas para bicicletas. *aios vara hicic:e
Classe /31
Alberto Fritsche & Cia. Ltda.
reboque
laré eeictilea Alcachofras alitria, alho. esparges,
Santa Catarina
iodas para veiculeis selins. ' e . CiC10° ti, açúcar aiimmttof para animais. amido,
'antes para veicuins vezocie. amenrlons. ameixas arrienrinim araruta
4es varetas de con s rõie 1< ilriqarks .• arroz atum ave .0 avelãs. aze te aze2" HIJYWOW, 4celeradra tróleis r rol , i h us in:rn2p
, onas banha, bacalhau. batatas. balaS,
Ind. braolleira
carros toletes -tani ":".MCIF
oisi mios, homhoas bolachas baunilha.
café em -.á e em f . rão, camarão. canela,
Classe I
Têrmo n.° 757.481, de 6-7-1966
sin Pau e em 115. cacau carnes. chã,
Tintas em pó
Alberto Fritsche El Cia. Ltda.
caramelis choco:ares, conleiten.--cravo
Santa
Catarina
Têrmos ns. 757.476 a 757.479, de
cereais. comin'no. creme de late. cremes
•
6-7-1966
slmenticios cro q uetes. compotas. cria-'
aestaurante Casarão Ltda.
gica coalhada, castanha, cebola condi.,
São Paulo
mentos p5.: 3 alimentos. color-antes,
chouriços. dendê. doces doCes de fruClasse 1
HQ 91
-as espinafre ess:ericas alimentares, enia
padas. ervilhas, enxovas, extrato de tolrl=
Colas e resinas
-mate, tarinaas zlimenticias favas fõsi
Termo
n.°
757.482,
de
6-7-1966
Classe 43
:irias, flocos, farelo fermentos. leilão
Perugia Móveis e Decorações Ltda.
Refrescos. sodas, sucos de frutas e sta
rgos frios. "curas sêcis naturais e criaSão Paulo
sopas, águas minerais ar t ificiais, água
mliz=das g!icose gorna -de mascar çais.
tónica, gingerale. guaraná, água mine.
Juras. grânulos, grão de bict gelaçara,
p 015
mi natural suco de caiu, granadina
lainbada qeléia. herva doce llet-ra
capilé •
mate, hortaliças lagostas. linguas, leite
Classe 42
condensado. le.te era pó. llcurrins em
Para distinguir: Aguardentes, aperiticonserva, lentilhas, linguiça louco. mas,
(Massa ÇO
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque cer- NI6v4s em geral, de metal, vidro. ite sas alimenricias, mariscos, manteiga,
vejas, fernet, genebra, Wh, itumel, [ta>. aCO ffladelra, estofados na a00, bele- margarina, marmelada. macar:i3f, c:2w

'['re-sllejse,

T.LLOIffi ll%

IPO. rasileira

UGIA ".
rasileira
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publle. g.40 emes-ares

a eurrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante eiso prazo poderã.o apae3 aatatae suas oposiçOaa ao .Departanianto
Nacional da Propriedade todustrial aquélea que se Julg arem prejudicados com e eionceesão eto registro riequeriéla
•
sk) de tome.re wel e:aielado mate inaa

sa . para m.ngaus molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. aozea. óleos comestiveis, ostras, ovas
pães. paios pralinés pirucaia. pós para
pudins. aldeies. peixes. presuntos. ps
tês. peta-aois pastilhas. paias pudins
queijos. rações balanceadas para ani
mais, requeijões, sal. .saigu sardinhas
sencluiches, surv ‘ tes. saci de tomate e d
ralha
frutas. torrarias tap.oca. tâmara.
rim. •tremueos, tortas. tortas para ali
ment° de animais e aves. eorreica
a.nuintic e vinaurf
Termo n.° 757.485, de* 6-7-1966
Indústria e Comércio de. Malhas
lodigeLtda.
.
•
São Paulo

Ind.-.uraQ2.1.e],.rd •

rutos de papel, encadernação de papei
ou papelão, etiquetas, fõ/has índices
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não im p ressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papal transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumia:o.'
papéis sem impressão. papéis em branco
para- torras paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papal crepom papel de
seda, papel impermaael, papel encerado
papel higiénico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, .papel para embrulho impermeab:1:zado
papel paro encadernar, papel para escreVer, papel para imprimir, 'papei paratina para embrulhos, papel •celoiane;
papel celulose, • popal de linho papel
absorvente, papel para emb, abar tabaco, papelão, recipientes de . papel resetas de papal, rótulos de papel. rolos
de •papel transparen:e, • sacos de papel
S'erpentinas.. tubos,. postais de. cartão
'e- tubetes d ual5el•

Para distiaguir Artigos . de ;iaatuarao:
T.êrmo n.° . 757.487, dg 67-1966
e roupas feitas era •*geral: Agasalhos
Davox Automóveis . S. A .
oventaiã: olpargatas. • anagua .s. 'blusas
•
Paulo
•:
botas botinas blusões. boinas,. baba
douros, bonés. capacetes. cartolas assa
pucas. casacão. coletes • 'capas, chatas
" DAV&
cachecols calçados. chaneus cintos.
Ind. bina.sileira4
cintas. combinações, corpinhos ; mica!
de wnhoras e de crianças. • cates. zal
Classe 21
çare acaravas zamisoias .• zairitsetas
Automóveis
enema ceroulas. cotattnhos .euerroa
Salsa. minam.- chinelos dominós. achar
Termo n. 9 757.488, de 6-7-1966
pes.• fantasias. tardas para militares co. Samcil São. Paulo Serviço de Assisten,
legueis. fraldas galochas gravatas. gocia Médica ao Comércio e Indústria
ros. logos de linge:rie, laqueias laan',
São Paulo Ltda.
luvas, ligaS, lenços mentais. metas•
São Paulo
inaleis. mantas. mandrião mantilhas aa
latos. piar) penhoar pulover pelerinos
peugan pouches polainas pijamas ateASSOCIAÇKO DOS
nhas, perneiras. iuimonos regalos
MÉDICOS MA CLIroba da chambre. rolpão eobretudos
ancas. ceroulas cola:inh , A cueiros
NICA OSWALDO
suspensórios. saldas riebanho sandálias
CRUZ - PARAIZO
sueterea shorts. sungas. atolas ou siachs
toucas turbantes. ternos. uniformes
Classe 33
e vestidos
Titulo
Terme; n.° 757.486, de 6-7-1966
9
757.489,
de 6-7-1966
Termo
n.
Gráfica Simios Ltda .
Chang Chee Kwing & Cia. Ltda.
São Paulo

"SIMIOS,"
ad. braslleira
Classe 38.

ESTOPA
OURO
(
g : Brasileir a

Aros para guardanapos de papel li
Classe 4
' glutinados. álbuns (em branco), álbuns,
Estopas
mra retratos e autógrafos, balões (exato para brinquedos) blocos para
Termo n.° 757.490, de 6-7-1966
•Orrespondência, blocos para cálculos Roberto Nogueira Pinheiro e Catarina
docas para anotações, bobinos. hrrchuRicco Pinheiro
as não impressas, cadernos de asaraSão Paulo
rer.. capas para documentos, carteiras.
aixos de papelão, cadernetas, cederi0% caixas de cartão, ca:xas vara pa-"APAE-:ESCOLA
;daria, cartões de visitas, • cartões co.
PAULISTA DE A-nerciois, cartões indicas, contad.. Carolina, cadernos de papel mellmetrade
. DMINISTRAÇXO'DE
em branco para desenho, cadernos
•VAPRÊSAS"
sclares. cartões em branco;. cartuchos
e cartolina, copas planogrãficas, Cs Classe 33
'unos . de lembrança, carrete:s . de !melão, envelopes, enveducros para diaTitulo

Termo n.o -757.491, de 6-7-1966
Beneficiamento de Metais Corfil Ltda.
Sa Paulo

CORPIL"
Ind. Ndrasileirá
5

rolais, batinas, galochaa gruvataa geia
os. logos de 'ingeria, iauetas. toques,
luvas, ligas, lenços, xmuttls meias,
' manas. mandrião a atailbas. pacós. palas, penhoar 91/.0VVI pelerinaz,
amigas rauciirs, gole n
atiamas. pua
anos.
parneiras.
i. .s
regalos,
robe de etkinibre. rou tiã sabretudo
.us.pensórios. saldas de uma° sandálias.
saciares .,norts, sungas. sia:as ou slacks.
'macas •initiantes, ternos. uniformes
.e v:-aidas

çc eri.; bauto aço preparado. açc
foce. aço para tipos aço fundido, ar
aarcialimente trall?....' ilado aça valia aa
-atinado. brona
;ronze cai brueo
• Termo n. o 757.495, de 6-7-1966
arcuaimente tratmfbado. â
. • • Indústria e Comércio de 'ririas e•
-nanaans oroure Pari no bronze co'
Varnizes Itamarati Ltda.
jarra. em ao . citrinbc . in oruto na.
São Paulo
rria emente ni e na rada• cimenta, .. ase
-e • ico. cooalto. bruta ou paretaimenr.
°-NAMARATX "
-caba lharlo..; couraças, estanho 'bruto um.
Brasjleira
.,arcialn.ente cabal) ido terra (ao bruto
a, ferro nanganes' ferro ue'.ho
Classe 1
era bruto ou Parcia'znente traba
Tildas e vernizes
qusà • teipecarlo. maleável
gusa
_
Aramas fe metal ;ara era tôlha latár
ermo n.° 757.496, de 6-7-1966
..m feV.ha. latác 2a1 chap.s atar co
Utilidades Domésticas Plastec Lula.
Jergal f õest1a -netálict: • limar-tas
São Paulo
nar;nésio rna nuanês tnete.i
}lados ou oarcia!mente traha.h .i.dos- Me.
mia em massa • metais estampados
•
oara solda. niguel ouro. mei
cornigadc• e zinco lisa em' falhas „
Classe h .
Termo n.° 757.493, çi a 6-7-66
Para d. stinduir os seguintes artigos dêAntonio de Lucia Neto Marta RMios, aparelhos de televiso.'
São Paula
pick-aps. geladeiras sorveteiras apare.
.hos de refrigeração :enceradeiras, nsa
oiracfares de Pó, foPhes. torors• e toga.11 , 1 0. -32-eiras ai( trecos el.uveiros. aquecedores,
ialanças, ferros- elétricos de engomar e
iassar batedeiras. coqueteleiras exare.
Classe 8
medrares li guirlificadores plétricoa, móMateriais elétricos e fogões
:minas para picar e moer legumes c
Termo n. 9 757.494, de 6-7-1966
carne. resistências elétricas. forvedorea,
Felipe dos Sanches e Irmãos
estufas. ven oladores oaen'as e bules
São Paulo
elétricos, refletoras, relógios de ar re.Tigeriado, foirnas ciétricas, mácininati
fotográfica,. "Inamatográlicae cara,
na • nhas eletneae aarratas eéranicas regadores eutornát.eas -lâmpadas. apaaa
'hos de `ais fluorescenee. aparelhos do
iomuntca r Ao interna astc r ilizadores coa.
densadores babinas, chaveo elétricas.
eonnutadoaes mterruptores, tomadas de
corrente. fusívet a parelhos fotográficos
cinematográgicos. filmes reveladas.
binóculos, óculos, aparelhos de aprox11 .
mação, abat-loura e lustres máquinas
nara lavar roupas para uso
doméstico

REIUStas CRU'

Classe lb
Para distinguir: Artigos d
esauárlas
e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anaguaa. blusas,
boeas, botinas. blusões, barinae, babadouros. bonés. capacetes, cartolas carapuças. casacão, coletes, capas, chatas
cachecols, calçados. chapéus, cintara
tintas. • combinações. corpinhos. calças
senhoras - de crianças calções. cal
aás, camisas. camiso'as. camisetas
pecas. ceroulas. colarinhos, welros.
saia.a, casacos: danadas, etearamt5s, edite.
neta fantasias. fardas pára milita-roa es

Temi° n.° 757.497, de 6-7-196i—
Metalúrgica Wagner Ltda.
•
São Paulo

et WAGMAR
Ckint 5
MO em brueo, aço preparado, aço

foce. aço para tipos. aço fundido, aço
l arcialenente trabalhado, aço p ./10, neo
-afirme°. bronze, bronze es32 l:rueo
Parcialmente 2n/rolhado. bronze de
manganês, bronze au 'só. bronze eus
harra.ata §10, dritalg20 em banto oe
aarciarenertie amparado- cimento mea
oi!lizo, cobalto, bruto ou parcialmente
-aalsaThedo amanaçaia. e raankm bruta ou

ano
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Publicaçã,o Zeita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade . Industrial.
Da data da publicação começará
aurrez o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo
poderão apresentar suas oposiçõea ao Departumento
Nacional da Propriedade todustrial aqueles que ao julgarem p
rejudicados com 3 concessão do registro requerida)
parmaimente trabalhado, feno em bruto
em barra, ferro aangaties. ferro velho
gama em bruto ou parcialmente trabakado. gusa temperado. gusa caakável
Noinas de metal, lata em fõlha. latãc
Vis3 fõlha, latià o em chapas, latão em
vergal lieles, liga metálica, lianalhas
*ar Milawlêslo, manganês, metais não &aba.
tudo s ou parcialmente traaallsadoa. me
Cais ensn massa, metais estampcídos
sentais para solda, niqueh ouro, zinca
corrugado o zinco liso em fólhas
OP.
Termo n. 9 757.498, de 6-7-1966
Impressora Lavezzo Ltda.
São Paulo

pus„as, casacão, coletes. capas, cindes. madeiras para utensilios domésticos.
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
:achecols, calçados, chapéus, cintos. malas de madeira, palitos, pratos, pi- frutas, torradas.
tap:oca, tâmaras, talha-

sintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, 'calções, Cal.
çae, camlsas, camisolas, camisetas
macas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
mima, casacos, chinelos, dominós. achar
ses, fantasias, tardas para militares. co.
egiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
-os. jogos de lingerie. jaquetas. 'atines
n uvas, ligas, lenços, mantós. meias
naiós, mantas. mandrião, mantdhas.
,etós, palas. penhoat. pulavas. palermas.
amigas. pouches. polainas, pijamas. ma_
Mos.' perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpâo. sobretudos
,uspensórios, saldas debanho, sandália:,
' LAYEZZO
meteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
Ind. brasileira]
roucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestido:
—lasse 18
Termo n. o 757.499, de 6-7-1966 •
Aros para g uardanapos de papel
:aglutinados, álbuns (em branco), álbuns Retifica de Motores Casa Verde Ltda.
São Paulo
Oara retratos e outógraf0s, balões (exceto para brinquedos) blocos para
Orrespondencia, blocos para cálculos
"CASA VERDE
blocos para anotações, bobinos, brochuInd. Brasileira
aas não impressas, cadernos de asaraver. capas para documentos, carteiras,
Classe 33
aaixos de papelão, cadernetas, caderRetifica de motores
aios, caixas de cartão. ca:xas para paTêrnio sus, 757.501 e 757.502, de
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
6-7-1966
merciois, cartões indicas, confeti. caraolina cadernos de papel melimetrado Comércio e Indústria Cromium Ltda. "
São Paulo
e em branco para desenho, cadernos
esclares. cartões em branco, cartuchos
CROMIUM .
de cartolina, copas planográficas, casaerno3 de lembrança, carreté.:s de paX yld. Brasileira
melão. envelopes, envólucros para chaautos de papel. encadernação de Papel
Classe 11
Artigos da classe
@u papelão, etiquetos, fõlhas indicas.
2alhas de celulose, guardanapos. livros
Classe 21
vão impressos, livros fiscais, livros de
Artigos da classe
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
Termo n.° 757.503, de 6-7-1966
de papel transparente, protos, papeli- Comprove Comércio de Produtos para
ohos, papéis de estanho e de alumia:o.
Veículos Ltda.
g apéis sem impressão, papéis em branco
São Paulo
tiara forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepom papel de
COMPROVE
seda, papel impermeável, napel encerado
Ind. Braolleira
?papel higiênico. pope/ impermeável
gara, copiar, papel para desenhos, pa.
Classe 21
gr°. para embrulho impermeabfl:zado
Artigos da classe
papel paro encadernar, papel para escra.ver, papel para imprimir, papel paTermo n, 0 757.504, de 6-7-1966
tatu para embrulhos, papel celofane.
Brooklin Indústria e Comércio de
gapel celulose, pope) de linho papel
Bilhares e Artefatos de Madeira
absorvente. papel para embruhar
Limitada
baco, papelão, recipientes de papel roSão Paulo
Retas de papel, rótulos de papel rolos
'aZ,a papel transparente, sacos ele papel
BROOKLIW
Serpentinas. tubos, postais de cartão
i
nd.
Brasá.leira
e tubetes de papel
Térmo n. o 757.500, de 6-7-1966
Confecções Gaylook Ltda.
São Paulo

1

Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares, armações para balcões
e paro vitrines, .artefatos de madeira
para caixas, bandejas. barda baldes.
'GAYLOOK"--batedores de carne, caixas, caixões. caiInd- Brasileirv
xotea cavaletes, cunhas, cruzetas cubas,
caçambas. colheres, cestos para pães.
°ame 34)
capuz para cozinha, cabos para ferra.
Paz2 disting/nr: Artigos de ve: uários ment, s' cantoneiras, engradados. estrae roupas reltas em geral: Agasalhos, dos. esteirinhas, estofos, espremedelras.
*vasta*, olpargatas. anáguas, blusas embalagens de madeira, escada forár-~, botinas, blusões. boinas, baba. mas. guarnições para porta-blocos
Gor474i, bonés, capacetes, carfoln4 (ma ca- oruarnicões para cortinas, guarnições de

pas, pinos, puxadorea prendedores de rim, tremoços, tortas, tortas paro eroupas, pásinhas, garfinhos e colheres
mento de animais e aves, torrõea
sara sorvetes, palitas para dentes, tátoucinho e vinagre
boas de passar roupas, táboas de carne,
Termo 11.° 757.508, de 6-7-1966
tonéis torneiras, tambores, tampas,
Alvaro de Mello Oliveira
su p ortes de madeira
São Paulo
Termo n.° 757.505, de 6-7-1966
Arbósia Paulista Mármores e Granitos
Limitada
São Paulo
aRDOSIA PAULISTA

Ind. Brasileira'

Classe 4
Mármores e granitos
Termo n.° 757.507, de 6-7-1966
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

SUPERCENTRO TU.
RISTICO DE IN-.
TERLAGOS
Classe 21
Classes: 21, 32, 33, 41, 42, 43, 44,
Para distinguir: Veículos e suas para
49 e 50
i ntegrantes: Aros para bicicletas, au:sto
Titulo
móveis, auto-caminhões, aviesee, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
Têrmo n.° 757.506, de 6-7-1966
Grano] — Comércio e Indústria Ltda. breques, braços para veículos, blefeis,
tas, carrinhos de mão e carretas, cardSio Paulo
nhonetes, carros ambulantes, caminheram
carros, tratores, carros-berços, carro.
t. aguas carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas dm
calares para veiculos, cubos de veiculem
Classe 41
corrediços para veiculos, direção. deslia
Alcachotras aletria, alho, aspargos, gadeiras estribos, escadas rolantes, ela,
açúcar. alimentos para animais, amido vadores para passaceiros e para cargo,
para carros, eixos de direção,
amendoes, ameixas, amendoim, araruta engates
¡Trim. la onteiras para veículos. guidão.
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azei- 'r
-is. lanchas motociclos, moias,
tonas banha, bacalhau, tiatatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha. motocicletas, motocargas moto furgões.
café em pó e em grão, camarão, canela manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas para-brisas. pedais, pantões.
em pau e em pó, cacau. carnes, chá. rodas para bic,cletas, raios para biciclecaramelis chocolates, confeitos, crava tas, reboque mdiadores para vciculo2,
cereais, cominho, creme de leae, cremes rodas para velculos sauins, triciclos, 'àalimenticios, croquetes, compotas, cafl. rantes para veículos vagões, velocip2gica coalhadà. castanha, d'aala, condi. dem. varetas
contrôle do afogador
mentos para alimentos colorantes. acelerador t
troleihus, varaes
chouriços, dendê, loces, doces de fru.
carros 1 olets pa 'a carros
ras. espinafre essandas alimentares, em
Tèrmon. 9 757.509, de 6-7-19%
padas, ervilhas, enrcovas, extrato de toêAlvaro de Mello Oliveira
mate, farinhas alimentícias, favas féSio
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
Nos, frios, firmas secas naturais e cris
talizadas. glioose. goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bici gelatina
indo
goiabada. geléias. herva - doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas leite
21
s....LS.5k
condensado, leIte em pó. legumes em Para cOist,ngult Vei ulcy. e .4uai.. paceg
conserva, lentilhas. linguiça louro ri as. ni egrantes: Aros na-a n. cle le tas au7osas alimenricias, mariscos, manteiga. móveis. auto-eu mi nhões a v lerts itnor.
margarina, marmelada tnacarrai, mas- , ecedores alavnnrs ic aámbio Damos.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- -,reques braços p ari . vetCulos h.cfcle
sas para m:ngaus, molhos, moluscos -as. carrinhos de mâo e carretas carimostarda, mortadela, nós moscada, no- ,h onete , . carros ambular tes
;a mh,s.
zes. óleos comestíveis, ostras, ovas. 'aro' , tratores carros- berços sarro,.
pães, paios pralinés pimenta, pôs para .anoues carros- rrina dom; carros ca-pudins. pickles, peixes, presuntos pacarrocerias ahassis chapas :ar
tês net:t-pois pastilhas. pizzas pudins: alarca para cus ienki, (11 1, r ,
veimilos
qtfenos. rações balanceadas para ani- " ,,Pri n CnS nyrs
itre,
mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas, ladeiras, ,:strihos PÇ,aHiss roldrUeS

ira
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Piso/azia/mio laaduatrial, less âete ds, pub1ica4o começará
Publica* Nhã da aolirde aions o art. 580 dcCedigo
E Correr o Prazo ia dita para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podere.o apresentar mau: oposViea ao Departamento .
a Nacional da Propriedade Industrige aquela que oo'julgarem prejudicados com a eenerns g,o cto segistrn requerida

vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direçac
ffreias. fronteiras para veiculea, guidão
locomotivas. lanchas motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto turgôea
ernan veias navios ônibus. para-choques
para-lamas. para-orisaa pedais. pantetes
acedas para bicicletas, raios para bicicle.
tas. reboque radiadores para veicules
rodas para velculos, seuins, triciclos. tisantas pare veiculo:- vagões, velocape.
deo, varetas
contrôle do afogador e
acelerador 'zeleis, troleesus. varaes de
carros toletas para carro:
Têrmo n.o 757.511, de 6-7-1966
Papauto — Consórcio e Administração
de Bens Patrimoniais Ltda.
São Paulo

PALAUTO CONSúRCIO E ADMINIS
TRAÇÃO DE BENS
PATRIMONIAIS LTD
Nome Civil
Termo n.° 757)510, de 6-7-1966
Indústria de Ferramentas
Krebsfer
Especiais Ltda.
São Paulo
. RREBSPER
:Sxd. Brasileira
Classe 11
•
bandadas, bacias, baldes, bimbonieres;
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
cutelaria em geral e outris artígos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de lana
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
'anate chaves de fenda, chaves isglesa,
cabeções, canecas, cipos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, calam)
pana acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cadal.
iras, conchas. coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgulchos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, %ices, ferro para certas
capim, ferrolhis, facas, facões, tachaduras ferro comum a carvão, feruteiras,
funis. fôrmas para doces, freios Para
estradas de ferro, frigleleiras; ganchos,
grelhas. gar ços. ganchos para quadros
grinzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
Jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas, matrizes; navalhas; puas; Os, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; po.
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e caf&
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres, atlhadeiras, torqueze.
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para piria8 de correr! iaÇasp,

travessas, turíbulos; vasos. vasilhames daria, limpadores de itiV35, liquidos de
e verruma
branquear tecidos, líquidos mata-pardse
taa para roupas e mata óleos para rouTermo n.° 757.512, de 6-7-1966
Youraar — Comércio e Importação de pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branqua: roupa, cacaus
Automóveis S.A.
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
São Paulo
sabão comum, sabão de esfregar e asa, ponáceos. tijolos de polir e verniz
OURAR pare calçados
Indo.Brslaeíra
Têrmo n.o 757.517, de 6-7-1966
Produtos Químicos Darby Ltda,
SJ.o

Classe 21
Para distintjuir: Veiculos e suas pastes
integrantes: Aros para 'oicieletas suta.
móveis. auto-caminhões, aviões. atam.tecedores. alavancas de câmbio. ea::C.05.
breques. braços para veículos, bicicletas. carrinhos de m5n e carretas. •aminhonetes. carros ambulantes. canon seca
carros, tratores, carros-berços. carros
tanques. carros-irrigadoes. carros. can
aças, carrocerias, chassis, chapas csrculares para veiculas. cubos de veículos,
corrediços para veiculos, direçao. dealioadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para camas, eixos de direção,
freios„ fronteiras aara veículos. guidão,
locometivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pane/ias.
rodas para bicicletas,. raios Para bicicletas, reboque, radiadores para veiculas
rodas para veículos, selins. tri.ciclos. tirantes para veiculos. vagões, velocigedes, varetas de contrôla do afogados e
acelerador, tróleis. erceeibus, varaes de
Termo n.° 757.513, de 6-7-1966
Fábrica de Sabão Uvinha Ltda,
São Paulci

UVINHA
Ind . . Brasil eira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
fécula para tecidos, fósforos de
côra e de madeira, goma para lavanderia„ limpadores de luvas, liquidoa de
branquear tecidos, liquides mata-gorduras para roupas e :nata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, aallcato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, Gabão de esfregar e c.aponáceos, tijolos de polir e verniz
-para calçados
Termo n.° 757)514, de 6-7-1966
Fábrica de Sabão Uvinha Ltda.
São Paulo
DINL

PmwroaeçU

MAR ASOJA
Ihduutria Brasileira
Jsse -11
Banha, óleo e azeit ecomestivel
Ternic n.° 757.521, de 6-7-1966—
Molina & Filhos Ltda.
São Paulo
MOLIN A

Kneku.sUir; ErfasEeCrra

Classe -16
Para distinguir: Alindo, anil, azul da
rússia, alvaiade de zinca aerasivoa
algodao preparada para limpar metais,
detergentes, agire:macete% eataato da
anil, fécula para tecidas, fósforas, ias
cêra e de madeira, goma paro lavanderia, limpadores de luvas:, ligaidos
branquear tecidos, liquidos mata-goadu.
ma para roupas e mata óleos psasa szas.
paa olelna óleos para limpeza de caros, pós de branqueai roupa, saltaste
ct sódio, soda cáustica, Gabão eas
sabão comum, sabão de esfregar e 53ponáceos. tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.s 757.518, de 6-7-1966—
Mofina j Filhos Ltda,
São Paulo

BEN
111114
Industria Brasileira
Class?, .-ee
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Preassia, alvaiade de sinco, abrasivos,
algodão preparado para limpas' metais.
detergentes. espreanacetes, eastraks de
anil, .fécula para tecidos, fósforos de
cera o de madeira, goma siara lavandaria. limpadores de luvas, ilquidoa de
branquear tecidos, Ile3sidos sesta -gordaruo para assapas C sesta óleos para empas, ceei:ias óleos paaa limpeza da carros, pós de bronquear' roupa, nalicato
de sódio, soda c,álasSica, aabeo em pó,
sabão comum, eabac dc esç.regaa e C3peiztáceos, tijolos de polar ci verniz
para calçados
Termo n.° 757.519, de 6-7-1966
Blue Discus Aquário Ltda.
São Paulo

Zad. Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentea. asara/lacete& extrato de
anil, Moda para tecidos, fósforos de
Ora e de madeira, goma para lama,

Tértno n.o 757.520, de 6-7-1966
Molina 6 Filhos Ltda.
São Paulo

BLUE DISCUS
Xndustria Bras:leiva
Cl.:.

Peixes vivos para ornamentação
o.

Industrin Brasileirn.
Classe 41_
Banha, óleo e azeit ecomestivel
Termo n.0 757.522, de 6 - 7 - 1966
Molina & Filhos Ltda,
São Paulo

AKENDOSOJA
Induutria Brasileir
Classe 41
Banha, óleo e az.elt ecomestivel
Tênue n.° 757.523, de 6 - 7-1966
(Prorrogação)
General Anilina ti Filna Corporatian
Estados Unidos d aAmérica

PRINTMASTER
Classe 8
Maquinas de reproduzir e revelar usadas na aeprodução e revelação de materiais foto-sensíveis de tipo diazo
Termos as. 756.524 e 756,525. de
6-7-1966
(Prorrogação)
Oakite Products, Inc.
Estados Unidos da América

elaase 46
Para distinguir: Amido, anil, azul do
R-Udu, alvaiade de zinca, abrasivos.,,
segodeo preparado . para limpar
deteroantes, zapreanacetes, estrato k.2"
anil.eacula para tecidos, fósforos dá
cara a de madeira, goma para lavai.'
deria, limpadores de luvas, liquidos
5-eanquear tecidos, liquidos mata-gorduA
eRs para roupas e mota óleos para eolta
pata, oleinas óleos para limpeza de caaa
res, pós de branquear roupa, salicato
â sódio, coda cáustica, sabão em pc50
sabão comum, sabão de esfregar e saportIcenç çi!olos de polir e vern:z
aara
aiins
Classe 67
.'ara distiriç,iii.e combustíveis. lubrifieart: :'es. subqa ieiss e produtos destinados a
atuai, asas e ao aqueaimento: álcool
motor, carveo mi ges hicirocaaboaceass

rae
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara .
sa correr o prazo de 60 dias para o deferimento do peei 'o Durante esse prazo poderão apresentar suas opoqições ac Departamento
Raciona/ da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessãa da registro raguerida
•

gas metano, butano e propano, gás engarraradu, gás liqueieno. gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustivers,
óleos" lubriticantes, óleos destinados a
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
.guerosene
-nano n.° 757.526, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Wiggiris Teape Oversaes Sales Limited
Inglaterra

AIi CONQUBROli
Classe 38
Papel para escrever e envelopes, todos
paar exportação, exceto para a Irlanda
(Eire)
Térmo n.° 757.527, de 6-7-1966
Centrala Morsaa Importowo-Eksportowa Centromor
Polônia

Classe 6
Bombas de engrenagem; bombas em espiral; bombas de fluxo axial; bombas de
fluxo radial; bombas manuais, caixas de
yálvula, controles, hidráulicos; controles
hidráulicos de abertura; conjuntos de
acendimento de caldeiras; engrenagens
•de direção; motores de guincho a fluidos; sistemas' hidráulicos para hélices
ajustáveis; sopsadores de fuligem e
partes deses artigos
• Terraos 'as. 757.528'e 757.529, de
6-7-1966
"(Prorrogação)
Mario Boschl
Sn Pelai)

PRORROGAÇ-A0
MARIA AUXIIIUM
Indústria Brasileira

Moem tiara anotações bobinas brocha
me pari anpressaa. caderaus d4 escrever capa. Iara docaruentos carteiras
sa • reaS de papeara :adernaras zader
aos Catlie:. de •artão zaixas oara oa
'ciaria catadas de visitas cartões co
mesclais cartões adaes cor rui cal
olina. cadrnos de papel mel.inetradc
e em branco para desenho. cadernos
escolares. cartões 1.3.1 branco. cartucho:
de cartolina, era-as olanográficas, ca
danos de lembrança. carretéis de pa
sela° envelopes envólucros para cha
altos de pa pel. encardenaçãc de pape
ou oapelâo etiquetas. fôlhas Indicai
ló!has de celulose. guarcPanapos,
não impressos, livros fiscais. livros de
sontabilidade, mata-borrão, ornamento
de papel trans pa ,ente, pratos papa
uhos. Pa pais de estanho e de aftuninto
papéis sem mpressão, papéis em branca
sara impressão. 'papéis fa ntasia. nieno:
aara forrar paredes, par almaço coa
ou sem pauta papei crer na papel ca
seda, papel impermeável. oapei em bo
bina para impressão, papei encerado
?a liei higiénico papel impermeável
sara copiar papei para desenhos pa
ael nsra emisruino unaermeabilizam
sapal para em:adernar, papel para es
reaver, papal para imprimir papei pa
-afina ara embrulhos. papel celofane
'anel celulose papel de linho. pape
zbsorvente, papel para embrulhai ia
,aco, papelão. rect2i.mtes de pa pel rosetas de papel. róa • los de papel. rolos
de papei transparente sacos de papei
rDentinns tubos postais de carta.
s. esmere de papel
Têrmo n.° 757.530, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Lanifícios Mococa S. A,
São Paulo
o

PRORROGACÃO
FUNE

"M(33()@

90

Classe 41
Leite era pó
sTermos ns. 757.532 e 757.533, de
oBnomo S.A.' Indústria e Comércio de
Ciasse
Tecidos e Rendas
Estaivas. estatuetts, estampas, frutas,
São Paulo
gloses e falhas de cera, fiares e fõlhas
da substâncias ;galantes e sintéticas, fiBONOMO
guras de madeira, figuras de cera, ela
indtistria
Brasileira
c`he:, gravuras, imagens máscaras de ce
ra; Obras de escultura, obras de pintura
Classe 23
guedros com moldura de madeira az
Para distinguir tecidos em •geral, tecianafarial plástico. cartazes impressos dos para confecções em geral, para
Fateriais de propaganda
tapeçarias e para artigos de cama e
Classe 3£1
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
Aros para guardana p os de papei caroá, casimiras, fazendas e tecidos &agi Mandai álbuns (em branco) álbuns lã em peças, aaã, jersey, linho, nylon
para retratos e autóarafros. balões (es
ra hei Plaal eoas1 blocas tiara paco-paco, percalina. rama rapara seda
--,:ssarria?-riaan 'siaras para cale:dos natural, treinos plásticos, tecidos, impes-

meáveis, tecidos de pano couso
Têrmo n. o 757.537, de 6-7-1966
e -veludos
•
José Theodoro de Carvalho
Classe ze
São Paulo
Lklamares. atacadores para espartilhos
e calçados, s'aduras de algodão para
avessos fins exceto para bus media
' ERL2
CO
DAS MAQUINAS.
iais. bandeiras bordados braçadeiras
S 'ito Pnulo-Capitn1
orlas, caueadoa casa ara móveis "tanos, carapuças pare cavalos cor
dões, debruns. lã fitas forros franjas
Classe 6
estão, feltro para órgão, tolos galar
Titulo
de
Estabeelcimento
•os, nesgas. ombreiras e enchimentos
p ara roirpás de haimens e senhoras
Termos as. 757.538 e 757.539, de
oanos para enfeites de móveis,
6-7-1966
oassamaries. pavios. rédeas, rendas reGrup o Oito de Propaganda Ltda,
Mzendo parte dos mesmos, palmilhas
São Paulo
les, sacas sinhaninhas para vestidos
'elas, tampos para aimotadas, não ata:ando parte de móveis, artigos ênea
JOTA 0.11 o
'eitos de algodão cânhamo linho, juta.
seda. ramo lã pelo e fibras não
Classe 32
ncliiirins --rn mirras classe
Para nistinguir. Almanaques. agamin,
Termo n.° 757.531, de 6-7-1966
anuários, álbuns impressos, boletins, ca,
(Prorrogação)
tálogos, edições impressas, revistas, árLanifícios Mococa S.A.
gãos de publicidades, programas radica
São Paulo
tônicos, rádio-televisionadas, peças tea_
trais e cinematográficas, programas
PRORROGAÇA0
circenses
Classe 35
A
• ORAR
7 -araPara distinguir: Artigos de vesitilvicS
e roupas tetas -ra geral: Agasalhas,
--1,711-1;
Vá
aventais. °lira:gatas, anáguas. blusas,
a rr-c—ri
noras , botinas, blusões, boinas, babalouros. bones. capas ates cartolas, cara,
p us,as casacão, :oleies. capas, chateia
, Lt•-•.*Y"v:-,1
•
41;
sachecols, calçados, chapeus. cintos,
,
sintas comPiasções, corpinhos. calçaz
as
le senhoras e de crianças. calções, cal,;as. camisas, can asoMS C3Mt4fas,
ina Van
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros.
saias, casacos Munetus dominós. échag.Classe 41 •
pes. fantasias, tardas para militares ca2=
Leite em pó
iegials, fraldas gaiochas gravatas. ataras. jogos de Im p eras jaquetas, iaquaa
Têrmo n.° 757.534, de 6-7-1966
.uvas, ligas lema mantóa. Cir3Z1a
José Theodoro de Carvalho
mau...s, mancas mr.adriais mantilhas paSão Paulo
letós. paias. penhonr plover: pelerinass
pouchs. polainas pijamas pua
lanem:o DAS MAQUINAS stsugiss.
naus, perneiras. guia-tonos. regalos,
Mogi Guaçú- Est. de
robe de chamare, roipão, sobreturtoc,
suspensórios. saldas -:ebanho. sandáltaa
S.Pulo
suateres shorts. sungas stolas ou siada)
toucas, turbantes ternos, uniforeze
Classe 6
e vestidos
Titulo de Estabeelcimento
Termo
a.9
757.540, de 6-7-1966
Termo n.° 757.535, de 6-7-1966
Grupo Oito de Propaganda Ltda
ioSe Theodoro de Carvalho
São Paulo
São Paulo
MERCADO DAS MAQUINAS
IvIegi Mirim- Est. de

S.Faulo
Classe 6
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 757.536, de 6-7-1966
José Theodoro de Carvalho
São Paulo
MERCA MD MÁS DUO-11%W

Campinas- Est.

de

5.,Pculo

Classe 6
Titulo de Estabeelcimento

Classe 33
Sinal de propaganda

4111
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CAS DEPOSOTADAS

Publicação feita de acôrdo colia o arS. SSD do Código d Proprizdade Industrial. [Ca da tz
publicaçeo começara
corres o prazo de 430 dias para o deferlinenVo Co pedido. Dtarant<en W19 PY858 podarilo cpsr,..santes ama opc3lçazo ao Departamen
RiacionnJds Propriedn
gaduatsts3 aguMea que ea jul3arca22. Ms2jud1catdol3 C= o
(15 Ecztts'n mrsuariC

Termo n.° 757.541, d e6-7-1966
( Prorrogação )
Móveis de Aço Majestic Ltda.
São Paulo

areia, azulejos, patente.% balaustre.s, bical
roa de :Client°. blocos para pavimenta, I

Termo a.° 757.548, de 6-7-1966
(Prorrogação)
.,ão. calhes. cimento, cai. cré. chapa:1 Baco de Investimento e Desenvolvia
mento Fiducial do Comércio e
solantes, caibros, caisilhos colunes.
Indústria S.A.
-hnpas para coberturas, cais e dagua.
.aisas de deicarga Para etixos. edifica
São Paulo

• PRORROGAÇÃO
TAPIR
Indústx.i Brceileira

,8es preanoldadas, estuque. emulsão de
astaltico. estacas. esquadrias. estru,
-uras metálicas para construketes. [ame.
as de metal. /adi-ilhøs. taatbris. havas
ie junção. lacra. tageotas. material isoante contra frio e calor, manilhas, masparu revestimentos de partdes, ma
Jeiras para construções, mosaicos. pra
-'utos de base as fáltico, produtos park
-ornar' impermeabilizantes as argamas
-as 'te cimente e cal. hidráulica. redre
gi lho, produtos betuminosos. impermea
mfizantes liquiclos ou sob outras forma:
para revistimento c outros como na pa.
Jimentação. peças ornamentais de cl

.Classe 17
Arquivos, arquivos para .correspondincia, carrinhos .para máquinas de asara:
arar, cofres, fichários, máquaias d es-.
cravar, calcular e somar e prensas
Termo,n.o. 757.542, d 6-7-1966
(Prorrogação)
Paia Produtos Alimentícios Nacionais •
Sociedade • Anônima
,i;ento ou gesso para tetos e paredes
São Paulo
papel, pare torrar casas, massas and-

PRORROGRÇÁO

ktdos para uso nas construções. par
luctes, p ortas. p ortões. Pisas. soleira,
)ara. portas tijolos, tubos de concreto
elhaS. tacos, tubos de vtntilação. tan.
mies de cimento.. 'vigas; vigamertos e

.vitrea
Ternio n.° 757.545, de 6-7-1966
Yoshioka S . A. — Empreendimentos
Imobiliários
São Paulo

CONDOMINIO CALMIST
Santo Andxé- Est. dg
• ,%Patalo
INDúsiRiá astaSILELOA

Classe 41
Balas, bombons, chocolates, cacau, biscoitos, copinhos Para sorvetes, doces,
farinhas alimentícias, conservas de frutas ou de qualquer outra composição,
geléias, frutas em calda e cristalizada,
masas alimentícias e pães
Termo n.° 757.543, de . 6-7-1966
( Prorrogação)
Cia. Nacional de Condutores Elétricos
— "CONAC"
São Paulo

9 PRORROGAÇIO

CONAC
Indústria Brasileira
. Classe 8
Cabos e condutores elétricos, Boa elétricos, soquetes, rosetas, chaves :elétricas, interruptores, transformadores, tomacias, pilhas elétricas e retais
Termo n.° 757.544, de 6-7-1966
Representações Corepi Ltda.
São Paulo

Classe 33
Titulo de edifício
Termo n.o 757.546, de 6-7-1966
Servart Publicidade Ltfla.
São Paulo
SERVART
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas I
circenses
Termo n.° 757.547, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Chimica Baruel Limitada
São Paulo

CP DARUEL

vrpto

InegatrÂ&

z.ras

COREPS
Classe 96

Para distinguir: Materiais para Cofiam.
ogões e decorações: Aagamaasaa,

•
Classe 3
Produto farmacêutico indicado como'
analgésico

Têm° n.° 757.550, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Argos Industrial S.A.
(PROW1064M
ger

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 757.549. de 6:7-1966
(Prorrogação)
Fernando José Alvarez
Argentina

Classa 23
Para distinauir tec:dos Lm geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhamea cetim,
moneoc,47ao
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lá em [man, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, mmi, rayon, seda
U RICOLTORE °D
natural, tecidos plásticos, tecidos impera
meáveis, tecidos de pano . couso .
0 oca C:. c, O 0 C,. C:. 0 0 CZ)c C=I C:)
e veludos
Termo n.° 757.551, de 6-7-1966
Classe 41
( Prorrog ação )
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Arquidiocese de Pouso Alegre
açúcar. alimentos para animais, amido.
Minas Gerais
amendoas. ameixas. amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeitonas • banha, bacalhau. batatas, balas
PRORROGAÇÃO
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau carnes, chã
caramelis chocolates, confeitos. cravc
cereais, cominho. creme de leite. cremes
Classe 32
alimenticios. croquetes, compotas, canUm jornal
(Oca coalhada, castanha, cebola. condi
Termo n.o 757.552, de 6-7-1966
mentos ,ara alimentos. colorantes,
(Prorrogação)
chouriços, dendê. doces. doces de fruCondural S . A. Condutores Elétricos
ras. espinafre assem:as alimentares, emem Geral
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toé
São Paulo
mate, farinhas alimentícias, favas fé-alas. flocos, tareio, fermentos. feijão
egos, frios, 'auras secas naturais e crisPRORROGAÇM
talizadas, glicose, goma de mascar, gor.
luras, grânulos. grão de bici gelatina
goiabada. geléias, brava doce neva
mate, hortaliças lagostas, línguas. leite
:ondensado. 12:te em pó. legumes em
itrisdkr4ttSa Uaencisea
araserva, lentilhas, linguiça louro. mata
Ras alimentícias. mariscos. manteiga.
Classe 8
margarina, marmelada macaregi, mac.sa de tomate, mel e melado, mate, mas- Para distinguir os seguintes artigos ele.
wn para a:engana. molhos. asoluscoa tricos: Rádios, aparelhos de televisão>
nick-ups, geladeiras, oarveteiras. apare.
mostarda. mortadala, nós moscada. GO- lhos de refrigeração, enceradeiras. aa.
gen. óleos comestíveis, ostras, olmo. p
irai:Dores de p& fogões, fornos e ioga.'
pães. paios praliatés pimenta, pós para -eiroa elétricos, chuveiros. aquecedores,
pudins. pickles. ~as, presuntos. pc- balanças, ferros elétricos' de engoma: o
rês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins: passar, batedeiras, cogueteleiras, exaro,
queijos. rações balanceadas para ani- criadores, liquidificadores elétricos, ma.
mais, requeijões, cal, caga cardinhas, quinas para picar e
moer legumes e
sandulches, sorvetes, sami de tomate e de carpe, resistências elétricas, fervedoreo,
frutas, torradas. tapioca. tâmaras. 12allia. estufas, ventiladores, paenlas e bules
rim, tremoços. tortas, tortas paro ali• elétricos, refletores, relógios de ar te-'
meato de animais e cana, Cantes
frigerado formas elétricas. máquinas
toucinho a ertaaw
fotográficas e c1aem2toga0ara a a m-

SZILWA IIMEM

CENU21,a

ler

128 Quarta-feira 11

DIÁRIO OFICIAL

Jane:ro de 1967

Seção III)

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara

o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
• corres
tacrnna. p Propriedade fndustrial aquèlee que se julgarem prejudicados com a concessão do regi .,Cro requerido
'

Térmo n." 757.556, de 6-7-1966
idutos de base asfaltas, produtos para
painhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apare- Escritório Coranca S.A. — Câmbio e 'sas de cimento- e cal. hidráulica. pedregulho. produto: betuminosos. irnpermea. Valores
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
bilizantes agudos ou sob outras tortnas
São Paulo
comuni:ação interna, esterilizadores, conpara revtstimento e outros como na pa.
densadores, bobinas, chaves 1.1V:ricas,
vimentação. pet,as ornamentais de cicomutadores. interruptores, tomadas de
CORANCA
mento ou gesso para tetos e paredes
corrente, fusivek aparelhos fotográficos
Bac Paulo—Capit nig
papel para torrar casas, massas antie • cinematográgicos, filmes revelados.
ácidos para uso nas construções, parbinóculos, óculos, aparelhos de aproxiClasse 33
quetes. portas, portões, pisos. soleira:
Inação, abat-lours e lustres máquinas
Câmbio e valores
para portas. tilolos, tubos de concreto.
para lavar roupas para uso
telhas, mem, tubos de vtntilação. tan.
doméstico
Têrmo n.9 757.557, de 6-7-1966
ques de cimento, vigas, vigamentos e
"Mundo-lido
representações
ltda."
Termo n. 9 757.553, de 6-7-1966
vitrõs
Guanabara
(Prorrogação)
757.561,
de 6-7-1966
Termo
n.9
"." Indústrias "Alves 6 Ris" S.A.
Mundo-lido representações ltda I
Engenharia e Empreendimentos
São Paulo
Super-União Ltda. "ENSUI '
Classes: 32 e 33
Paraná
PRORROGAÇA0
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 757.558, de 6-7-1966
Transcap — Empresa de Transportes
Guanabara

TRANSCAP - Emprêsa
INDúSTRIA BPAsUSIRA

Classe 46
à
Fósforos
Termo n. 9 757.554, d e6-7-1966
(Prorrogação)
Camas S.A. de Máquinas e Material
Elétrico
São Paulo

PRORROGAÇÃO
A MAACA
00 GUIEM

fieleitã

Classe 6
Geradores, motores, dínamos e
alternadores
Termo n.° 757.555, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Refinaciora Paulista S.A.
São Paulo

Classe 38

apólices, cabogramas, cartões code Transportes Capixaba Ltda. Ações,,
merciais e de visitas, cheques, cupons,
Nome Comercial
Termo n.0 757.559, de 6-7-1966
Engenharia e Empreendimentos
Super-União Ltda. ENSUL
Paraná

ENRIMItiA E
EMPREENDIMENTOS
SUPER - UNIÃO LTDA.
"(NsIil
Nome Comercial
Tèrmo n.9 757.560, de 6-7-1966
Engenharia e Empreendimentos
Super-União Ltda. "ENSUL"
Paraná

Indústria grasilerrn
Classe 16

PRORROGAÇÃO

[HM

debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo, etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta; recibos e rótulos
Termo n.° 757.562, de 6-7-1966
Montverdi Limitada — Montagens
Industriais
Paraná

MOMERDI
Classes: 33 e 8
Titulo
Termo n.9 757.563, de 6-7-1966
Rincão da Gralha Azul Ltda.
Paraná

automineis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n.9 757.565, de 6-7-1966
Plastipapel Ltda. Comércio Importação
e Exportação
Rio Grande do Sul

PLASTIPAPEL LTDA.
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTACat,
Nome Comercial
Termo n.° 757.566, de 6-7-1966
Orlando Stefani e Hamilton Borges
Mai)ra

ça erdH1" IN '
g

!-,

YI NEà.

Classe 32
Um jornal impresso
Termo n. 9757.567, de 6-7-1966
Antonio Mário de Araujo
Pernambuco

blue) tia Gralha

Classe 38
Ações, apólices, cabogramas, cartoes to.
merciais e de visitas, cheques, cupons,
debêntures, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo etiquetas impressas faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos
Têrmo n.Y 757.568, de 6-7-1966
Refrigerantes Continental Ltda.
Paraná

Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.9 757.564, de 6-7-1966
Curtuma Avante Ltda.
Rio Grande do Sul

TORMALINA

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
indústria Brasileira
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta.
Classe 42
ção, calhas. cin.tento, cal, crê, chapas
Aguardente de cana, simples e composta
isolantes. - caibros, caixilhos, colunas.
Indústria BrasileirP1
Têrmo n.° 757.569, de 6-7-1966
chapas para -coberturas, caixas dágua.
Refrigerantes Continental Ltda.
caixas de descarga para Chios. edifica"Classe 35
Paraná
ções premoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- Couros e ptles preparadas ou não, caturas metálicas 'Iara construções. lame- murças, couros, vaquttas, pelicas, e arla; de metal. ladrilhos. lambris, luvas tefato dos mesmos: Almofadas de coude junção. !ages, lageotas, material iso- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
lante contra frio e calor, manilhas, mas- chicotes de couro, carneiras, capas para
sas pare revestimentos de partdes, ma- álbuns e para livros, embalagens de
Indústria Brasleira
deiras para teastruções, mosaicos, pra- couro, estofos; guarnições de couro para

11-YANTh

FUSTA,

Classe 38
Papéis e seus artefatos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Classe 42
Aguardente de cana, simples e composta

