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SEÇÃO III
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CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 1967

N° 203.577 - Marca: Frutavit"
DEPARTAMENTO NACIONAL
/ REVISTA DA PROPRIEDADE Requerente: Sociedade Belfruta Ltda.
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- Recorrente: Fratelli Vita Indústria
e Comércio 5, A. Processo dele.
INDUSTRIAL
MXPEDIENTE DO SR. SECRETArido.
RIO DA INDÚSTRIA
O Sr. Secretário da I ndúsaria N° 29b. 184 - Marca: Heiiogás" N9 270.835 - Marca: "Formac Rio, 4 de janeiro de :967
Requerente: Otello Pezzotti Recor- Heraldo Souza Mattos - negou pro- Requerente: Companhia Química In.
rente: Casa Helios S. A. - Tintas vimento aos recursos abaixo interpos- dustrial de Laminados -• Recorrenteg
Despachos em Recursos
tos, a fim de manter as decisões ante- Formac S. A. - Fornecedora de Má.
e Vernizes. - Processo ind.:ferido .
O Sr. Secretário da Indústria riores:
quinas -- Recorrente: Formam Cor.
N9 378.538 - Marca.: Indotlex" He ra Ido Souza Mattos - deu proviN° 423.696 - Marca: "Cubanos poration . - Processo deferido.
mento aos recursos interpostos nos Requerente: Laboratório Vita S. A. N9 283.211 - Marca: "Minebra"
processos abaixo mencionados, a fim de Recorrente: Menley - lamea, Limited. Júnior" - Requerente: Companhia Lo
pes Sá Industrial de Fumos - Re- - Requerente: "Minebra" Minérios
- Processo indeferido,
reformar as decisões anteriores:
corrente: Costa Penna eo Cia. -- Pro- Brasileiros S. A. Mineração e Inclus.
N9 410.677 - Marca: "Endocaina"
Termos:
trialização - Recorrente: Mineração
- Requerente: Meyer Chenical Co. cesso deferido.
N" 388.028 - Marca: Electrindús- do Brasil Indústria Farmacêutica N° 471.169 - Marca: Settidorf ' - Sulbrasileira Ltda . -. Processo dele.
tria" - Requerente: Electrindústria Recorrente: Laboratório Especifarma Requerente: Textil Sittidorf Ldta . -- rido.
Ltda. - Processo deferido.
N 9 310.505 - - Marca: "Formiplac**
S. A. -- Processo indeferido.
Recorrente: São Paulo Alpargatas
N" 398.425 - Marca: "Vinhas de
Requerente: Companhia Química
S.
A.
Processo
deferido
Com
a
N9 428.824 - Marca: "Zenus - exclusão da expressão de "a :coline", Industrial de Laminados e- Recorrentea
Israel" - Requerente: Agro Industrial
Israel Silva S. A. - Processo defe- - Requerente: Vaz es Antunes Ltda. que é marca.
Fórmica Corporation . -- Processo de
ferido.
rido, devendo a recorrente apresentar ..- Recorrente: Zenith Rádio Corporation . - Processo indeferido.
N° 376.891 - Marca. Leberbion"
novos exemplares, em seu nome.
N° 310.507 - Marca: Formiplac"
- Requerente: Laboratório Biopan Li- N" 415.921 -- Marca: "Vitasoja" Requerente: Companhia Química
N°
228.539
Marca:
"Vieka"
Requerente: Instituto Soro flor/nate- Requerente: Cia. Paulista de Cerve- mitada - Recorrente: Ameican Cya- Industrial de Laminados - Recorrentes!
rápico Nacional S. A. - lson . - jas Vienenses - Recorrente: Compa- namid Company.. - Processa defe- Fórmica Corporation . '- Processo de.
Processo deferido, sem direito de uso nhia Cervejaria - Bohernia Processo rido.
.
ferido.
exclusivo dos elementos verbais que a indeferido. Considerando que, por um
N° 344.168 - Marca: *Torrai Plac"
N9 300.100 - Marca : "Ospen" compõem, isoladaménte
Requerente: Companhia Química
lapso, neguei provimento ao recurso Requerente: Bial Farinaceutica Ltda. N° 454.337 - Marca: "Viso IVIagic" manifestado pela Companhia Cerveja- - Recorrente: Farbwerke Hoechst Ak- Industrial de Laminados" - Recorreu.
-- Requerente: Metalúrgica Wallig ria Bohemia, quando devera provê lo, tiengesellscha ft. - - Proc:sso deferido. te: Fórnata Corporation . - Processo
'
8. A. - Processo deferido.
deferido.
face à anterioridade impeditiva em que
N° 379.413 - T. Estabelecimento:
N" 414.469 - Marca: "Milano" N° 344.167 - Marca' "Poma Plac"
Req tierente: Manoel Ambrósio Filho esta fundamentou o seu apêio. torno "Transamerica" - Reatterente: Aldo
Requerente: Companhia Química
S. A. - Indústria e Corn-rcio. - sem efeito o despacho publicado no Antonio Muraro .-- Recorrente: TranD. O . , Seção III, de 3 de novembro samerica S. À. Invesr-aentos e Pi- Industrial de Laminadoe, - Recorrente:'
Processo deferido.
Fórinica Corporation . - Processo de.
N° 402.941 - Marca: ' Buri" - pp . , para dar provimento ao recurso, nanciamentos - Processo deferido.
N9 382.162 - Marca: "Diloril - ferido .
Requerente: Tecidos Bu ri S. À, - tendo em vista que o reqi-tro requerido
infringe o disposto no inciso 17 do Requerente: Laboratório Moura Brasil
Prea. osso deferido.
N9 344.169 - Marca: Forni Plac."
• N9 179.399 - Marca: Caçula" - artigo 95 do Código 13 Propriedade -- Orlando Rangel S. A. -- Recor- - Requerente: Companhia Química
Reg ue rente : Companhia Antártica Pau- Indusrtial, reproduzindo marca idêntica rente: Laboratil S. A. - Indústria Industrial de Laminados - Recorren.
liata Indústria Brasileira de Bebidas e registrada em nome da reco-rente e em Farmacêutica. - Processo deferido.
te: Fórmica Corporation . - Processo
pleno vigor. Publique se
Marca: "Paracaina deferido.
Conexos.
Processo deferido.
N9 411.334
N° 216623 "Best • -- RequeN9 3‘: ça170 Marca: "Fortniplac°
Terracetil" - Requerente: Cristóvão Colombo LisN° 376.778 - Marca
rente: Rudolf Ivanovitch -- Processo
• A. Instituto - Requerente: Companhia Química In. Requerente: Companhia industrial boa - Recorrente: S.
deferido.
Recorreate: Chas . Bioterápico Americano S.A.I.B,A. ". dustrial de Laminados - Recorrentea
Delfos S. A.
N° 271.820 - Marca: Biaom" -- Pfizer
Fórmica Corporation . - Processo de.
Processo inde_ - Processo deferido.
•, In e •
Requerente: Richard Hudnut • Pro- ferido.
Marca: "Precisão - - ferido,
N 9 413.075
cesso deferido. Considerando não só o
Requerente: Representaçan Text/1 Pre
N9 344.171Marca:
"Resprin"
"Formiplae"
N? 399.917 pedido de retificação como também os
Recorrente: The London cisão Ltda .
Reqaarente : Companhia Química
Requerente:
Johnson
Cl
fon
asai]
Re.
pareceres do D. N P. I., torno sem
Tailors S. A. - Proeesso deferido. Industrial de Laminados - Recorrente:
efeito o despacho que detetrininou o corrente: • Farbenfabriken Bayer AkP-:cesso indefe-N9 388.409 - Marca "Onduform" Nanica Corporation . -- Processo de.
arquivamento do recurso. Quanto ao tiengesellsc h:1ft.
- Requerente: Graupner S. A. Co- ferido.
mérito, dou provimento ao recurso, rido.
N° 344.172 - Marca' Formiplac"
p.r„ umdfficar a O ,-(1 . ão e conceder o
N9 221.731 -- Marca! Neoteben" mercial ,e Representações - Recorren- - Requerente: Companhia Química
registro como pie açodo .
-- Requerente: Farbenfaoriken Bayer te: Wella Aktiengesellseha ft - Pro- Industrial de Laminados - Recorrente'
N° 347.698 - Marca: Formicolor - Recorrente : Materquim i aa S
A. cesso deferido.
Requerente Companhia Quí- Produtos Químicos e Farmacêuticos .
2
N° 395.964 - Marca: CIEL" -- Nanica Corppration . Processo de.
fc rido .
mica • Industrial de Laminados - Pro- -- Processo inch ferido.
Requerente: Compeças - Importadora
N° 364.458 - Marca: Latolândia"
cesso deferido.
e Exportadora Ltda . - Recorrente:
N9 347.699 - Marca . 'Forinicolor"
N9 147 : 924 -- Marca: "Fascinação - Shell Brasil S. À. (Petróleo . - - - Requerente: F. D'Altneida e Souza
- Recorrente: Indústrias de Chocolates
- Requerente: Companhia Química - Requerente: Anna' CoAdo Tôrres Processo deferido.
Lacta S. A.
Recorrente: Indústrias Fascinantes
Industrial de Laminados S. A. Pro- Processo deferido.
N° 395.965 - Marca: "CIEL" N° 363 .828 - Marca : "Pixoplast"
Ltcla - Processo indeferido.
cesso deferido.
Requerente: Compeças Tinportadora e - Requerente: Companhia Química InN° 359.997 - Nome Comercial:
N9 437.027 - Marca: "Pariock"
-- Recorrente: dústria de Laminados Recorrente:
"Indústrias Reunidas Jaraguá S. A" ' Requerente: Nabratex indústria e Exportadora Ltda
. - Pro- P.:nanica Corporation . - Processo de.
asa Requerente: Indústrias Reunidas Ja- Comércio, Importa,,ão e Exportação Shell Brasil S. A. Pelacesso deferido.
ferido .
lapa S. A. - Processo deferido.
Ltda . - Processo odefeido.
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decceride.
N.' 374.202 - Marca: "XIS" - Re-) N° 380.972
Marca: "Brasimac"
que' ente: Dante Iviarobi - Recorrente:1 - Requerente: Fernandes & Cia. Ltda..
Indústria de Chocolate Lacta S. A. . - Processo indefe sedo.
Processo deferido.
N9 393.207 - Marca: "M-S-A" N9 376.455 - Marca: "Pen-V, Requerente: Mine Safety Appliances
K 2" - Requerente: American Home Company. -,- Processo indeferido.
N9 394.004 - Marca: Pioneer"
Products Corporation -- Recorrente:
Laboratório Leo do Brasil S. A. - - Requerente: Pionaer Rádio S. A:
Indústria e Comércio - Processo
Processo deferido.
deferido.
E9 397.643 - Marca: "Stereomatic"
N9 403.905 - "Armour-Star" - Requerente: Feigenson S. A. Etdústria e Comércio - Recorrente: lhe- Requerente: Frigorifico Armour do
S. A. - Processo indeferido.
• - Indústria Brasileira de Embala- Brasil
N° 416.627 - Marca: "Spinel" gens S. A. -- Processo deferido.
Requerente: Majnesi*s; S A. - ProN° 382.872 - Marca: "Mineira cesso indeferido.
Boa" - Requerente: Adega Gaúcha
N° 429.321 - Marca: "Renato BiLtda . - Processo (ndeferido.
jouterias" - Requeremâ . Renato FranN° 400.424 - Marca: "Brinylon" cisco Bloisa. - Processo indeferido.
N° 418.480 - Marca: "Café Santo
Requerente: British Nylon Spinners
Antonio" - Requerente: Guimarães
Limited. - Processo indeferido.
Irmão. - Processo indeferido.
N° 409.795 - Marca: Ultra FeN9 235.798 R. 'fitulo: "Galeria
sninine" - Requerente: Helena 12ubins. dos Cristais" - Recpterenté: Emmateia, Produtos de Beleza, S. A. -- noel Bloch, Mias S. A. - Processo
Processo indeferido.
indeferido.
N9 315.609 Marca: "A Cegonha"
N 9 411.233 - F. Prop. "Ibrasa"
Uma editOra a serviço da cultura" - 'Requerente: Agraments Ei Filha. - Requerente: Ibrasa - Instituição Processo indeferido.
N9 318.703 - Marca: "Termo-VáBrasileira de Difusão Cultural S. 15..
Requerente: Turno trácuo S . A.
cuo"
-- Processo indeferido.
- Processo indeferido.
N.9 394.353 - Marca: As-mor Ne' 323.185 - Marca: "Glint" Requerente: Comercial Sebastião Cor- Requerente: Edward N.11:Si: Kehde. seia de Mello S. A. - Processo in- Processo indeferido.
deferido.
N° 323.228 - Marca: Removex" Requerente: Ernesto Mlanese. - Pro
N 9 451.063. - Marca: "Minoro"
Requerente: Cia. Mineira de Sabão cesso indeferido.
N.° 324.649 - Marca: Timbo" e Cleos. - Processo indeferido.
Requerente: Indústria de Tabacos TiraN° 341.926 - Marca: "Solução" b6 Ltda .
Processo indeferido.
Rodal-Rotar
Requerente: Indústrire Reunidas N9 331.666 Souza Pinto S. - Processo inde- - Requerente: Antonio Barbosa. Processo indeferido.
ferido.
N° 375.101 - Marca: "Nacof - N9 333.763 -- Marca: "Sena"
Comercial, ImaRequerente: Cia. Nacional de Coraór- Requerente: Sena
eo de Café. - Processo indeferida. binária S. A. - Processo Indeferido»

1\1 9 206.699 Ma,.ca: Mercury" - Brasipel - Cia. Brasileira de Papa
Requerente: Mercury Record Produc- Indústria e Comércio - recorrendo de
tion, Inc. - Processo indeferi& .
despacho que deferiu o termo número
N° 207.855
Marca: "Flor de 311.088 - marca: Brasso,Pel Loius" - Requerente: Masi 6 Cia. Li- Irmãos Brassolotto Ltda - Aguar=
mitada
Processo indeferido.
de.,se solução do termo 462.660.
N° 305.099 - Marca: Fine Rain" I
Cia. Hidra-Elétrica Fabr I de Na,
- Requerente: Sophie Dolega Dziazaré S. A. - recorrendo da despache
liewicz. - Processo indeferido.
N° 427.126 - Mares Vinilspuma" ca: Grapuuna. - Aguarde-se sola=
- Requerente: Vulcan Artefatos de ção do termo 442.855.
Borrachas S. A. - Processo indefeRoberto Barrosa .- recorrendo do
rido.
despacho que indeferiu o ternio núme,
N9 397.433 - Marca: "Primor" - co 221.108 marca: Jornal da Tarde.
Requerente: A. J. de lo:ge & Morei- - Arquive-se a recurso e guarde-se o
ra, -- Processo indeferido.
processo visto não haver sido atendida
4-8-1966..
N9 437.138 - Marca: "MetaIma" formulada em da'.:2: de
- Requerente: Metalúrgi:-a Matarazzo (D. O. ) .
S. A. - Processo indeferido.
José Luiz Pinto e Adriana Luiz Pia'
N° 441.452
Marca: "Laocortin" to - recorrendo do despacho de n,
Requerente: Laboratório Leo do deferimento do termo 297.708 - frase
Brasil S. - A. - Processe indeferido. de propaganda: Palhinhas e Vinagre
do Brasil. Aguarde-se solução res,
N° 442.970 - Marca: "Vaginal" cisória número 761-66. (Supremo TriRequerente: Comercial Sebastião bunal Federal) .
Correia de Mello S. A -- Processo
N9 185.444 - Panificadora g:labial
indeferido.
Lida. - Arquive-se o processo g=
N° 377.193 - Marca: "Cristalbras" falta de curnprira:nto da exigência..
- Requerente: Naufal S. A. Importação e Comércio. - Processo indefeFXPEDIENT , "tD SECETAPIO
rido.
DA L DUSTRIA
Diversos

Corning Glass Works -- no recurso
ao indeferimento do termo 508.025 marca: Pireflax. - De acórdo com
a Portaria Ministeral n° 316, de 19 de
outubro de 1'ri6, aguardese o parecer
da Consultora Juridca; no termo número 357.785.
David Przrmyslaw - recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo 432.278
- marca: Rodaric. - De acôrdo COM

Dia 5 de janeiro de 1985
PcJidos de Preferência

Jos-5 R,autino dos Santos (na pedido de preferência do têrmo número
543.557, insígnia Saymi- -a) - Coacedo a preferênêia requerida e= virtude dos amurnentes contido.. ní.',

D'Artco Lancellotti Ltda. (no pç:d'clo de preferência do térzio n-jimera
E Portaria Mi nisterial n9 316, de 19
749.755, mares. V7endeka). - Conde outubro de 1966, arvivc-se o re- cedo a p2eferênch reater'da de a:Arcurso, face no disnosto no artigo 196, do coro_ os ercumnnter contitke
alínea "b" do Cód)go.
petição.

uinta,feira
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Brcpediente do Secretário de Indústeia

republicado por ter saffU krries
incorreções
Rio, 4 de janeiro de 1967
Despachos em Recursos
O Secretário da Inciúst ia, Heraldo
Souza Mattos, deu provimento aos
rceirrsds inLe...-pos ..os nos pioce.os
a'aaixo mencionados, a fLm de reformar as decisões anteriores:
•Térmos:
NO 239.923 - Marca Tricofil - Requerente: Tricot-Lã S. A. Indústria
cie Malhas - Recorrente: Bitune
knitwear, Inc. - Dou provimen.o
ao recurso, em parte, para modificar
o despacho de: Registre-se - pa:.a:
Registre-se na forma representados
no clichê, sem direito de uso exclusivo da figura de Sweater e da palavra original.
NO 359.146 - Marca &nega - Requerente: Emprésa Nacional de Petróleo S. A. - Processo defer:do.
N9 297.330 - Mural - Marca. Requerente: Tecno-Qtunuca S. A. P.002SSO deferido.
No 429.846 - Marca Fototron Requerente: Elevadores Sch ndler do
Brasil S. A., - Processo deferido.
No nr 3.E-34 - Marca Brasilette Requerente: - Ferdina,ndo Pericles
Youyoute - Recorrente: Brasimet
Comércio e Indústria S. A. - Processo indefeiido.
NO 329.809 - Marca Cereleira Requerente: João Feliciano Chamusca - Recorrente: Cervejaria Mãe
Preta S. A. - Processo indeferido.
O Secret5.rio da Indústr:a, Heraldo
Souza Mattos, negou provimento aos
reei/Lr:os inteipostos nos Processos
abaixo mencionados a fim de manter
as decisões anteriores:
N9 390.346 - Marca: Revista Corrente - Requerente: Editõra Corrente S. A. - Processo indeferido.
N9 302.973 - Marco: TC - Requerente: Tecelagem columbia s. A. Procet:si indeferido.
N O 303.010 - Titulo: Moinho Vitória - Requerente: Bua : z S. A. Indástr'a e Comércio. - Processo indeferido.
NO 384.305 - S. M. Itaqui Marco. .- Requerente: Porcelana e
Steatita S. A. - Processo ind:fe ido.
wo 337.801 - Marca: Frisotek Requerente: Soc. Teimo Ltda. Proce ,so indeferido.
No 520.071 - Marca: Pla.torme
Requerente: Impetrol Comérêio e
Indústria Ltda. - Processo indeferido.

DiARIO OFICIAL ,fSeça0

V1)
- ---

di fenil propil (3) mino 3 feria
Exigênc
propano - Farbwerke Hoechst
Termos
com exigenes a "n.
Aktiengesellschaft.
prir:
N.° 123.676 - AperfeiçoamenN.° 136.515
tos na fabricação de fios de poliAlctieloolastet
meros à base de ricrilonitrila - Atra Anotekernes Keraislça
•Crylor S. A.
- N.° 131.448 - Processo para a bi.N
. k. eo r.133.875 - .\.arna Paulista
preparação de 1 (omega colega S
. indústria e Comercio.
difenilalcoil) 4 p inridino carbo. _AMining
N.° 142.850 -Irinnesota
xam i das e seus derivados - lansg Company.
soa Pharmacêutica Naainloze Ven- And
N.°Manufarturio
144.439 - Lcesona Corponoolschan.
ration.
Anerfe çoan.enN.° 144.023 - 72.e NOTWCh
tos aro p rocesos e aparelho para
Pharmacal Company.
nal:idear um a r tis'n devidro
N.° 146.627 - Bento Luiz de
Owens Illinois Glass Company.
Aleleida
Exig ênclas
N.° 145.204 - N. V Pitsilips'
Têrmos Com exigências a cum- Gloeilampenfahrieken.
prir:
N.° 145.496 - Eric da Costa
Nobre.
N.° 110.418 - Imperial
N.' 147.020 - Bureau de Sercal Industries Limite&
vi ces .Techniques a L'industrie
N.° 137.836 - Imperial
Chimirsoe cl Annexes 5. A.
cal Industries Limited.
N° 148.472 - Alaor Paschoal
N.° 142.989 - Ciba Enciété AnoPelá.
nyme.
N.° 148-.493 - Americrn CynaN.° 146.508 - linclische Anilin
& Soda Fabrilç Aktiengesellschaft. mid Company.
N.° 148.464 - C. A. V. L1mited.
-N.°. 146.510 - Baxter LaboraN.° 163.306 - Domingos Reiontor i es, Inc.
N.° 147-.636 - Badische Anilin de s n S. R. L.
N° 174.026 - Cerâmica Nndala& Soda Fahrik Aktiengeseilschaft.

Jaiteiro da 1957

131

N.° 380.001 - Sobrasol - SO4
.brtsol Soe. Brasileira de Soldas
Ltda. - Classe 5.
N.° 431.603 - Metason - Com
panhia Industrial Delfos S. A.
Class e3.
N.° 449.135 - Santa Branca 57os:1-dm Comercial do Paraná 3. O.
1mportaçl1o, Indústria e Comércio
- Classe 41.
N.° 453.255 - Tabo Comércio,
Inn:.ortação e Exportação Ltda. •n=29

Classe 8.

N.° 165.577 Castekres - Peio
d a ria Castelares Ltda. - Classe
n.° 14.
N.° 472.831 - Orval Tox
Orval Importadora Ltda. - Classe 2.
N.° 424.343 - Orva r.
Crvat
Importadora Ltda. - Classe 2.
N.° 472.030 - Resilain - Rosnam - Indústria e Comércio LImilada - Classe 1 - Registre-se
ceru exclusãr de tintas, esmaltes,
v2rnizer e lacas.
N.° 475.826 - Gama Globunicoll
- Flaemo Derivados S. A. Pradutos Farmacêuticos - Classe 3,
N.° 475.826 - Gama Globunicog
- Finem° Derivados S. A. Produto; Fz:rmarêiiticos - Classe 3.
'alba
A.
N.° 431.731 - A LetraCentro de Reabilitação Lourival RiEXPEDIE'v TE D ès.S DIVISÕES
E xP EDTENTE
beiro do -Conjunto Sanatorial de
SEck0
E SEÇÕES
Caricica - II. E. Ministério do
DE INTERFERÊNCIA
De 4 de janeiro . de 1967
Saúde - Cinsse 32.
De 4 de janeiro' de 1967
N.° 482.965 - O Sindicato
(RePublicados)
Daniel Ferreira Pestana Ed:ttiro
Notificação:
Notificação:
Ltda.
Classe 32.
Uma vez d e corrido o ssrazo
Uma vez decorrido o prazo de
N.°
433.210
- 11W - Indústria
reconsideração previsto pelo /-xii- reconsiderar ã o prev i s t o neto fuli- r1 rasi1s!7-a de P'gmentos
S. A. :st)
14
Cs-,
7.ei
Il
.°
4.048
de
g,o 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
29 de Classe 23. - Registre-se sem diCl
e271:11;
i't)
de
(1o zemhro de 1901 e mais de 10
1631 e mais 10 das reito ao uso exclusivo do
mapa,
ev-rittmis Pintadas ee rveon- na
dias pe r a eventuais iinVaclas de
ela - ao 33, com exclusão de
iroc
reconsiderações e se do In e s.m o 'derae5 e se cln mesma não se presses.
tiver
val
i
do
nenhum
inteiess-n'o,
não se tiver -valido nenhuni iate•
N.° 490.045 - Cacique - Marressado, ficam not i ficados os re- - e rãn 1 ,/o expedidos os certifica- cmardt,
Scherer & Cia. Ltda.
dos
abaixo.
rmerentes a comnarec orem a êste
Classe 41
D enartemento a f i rn :le efe:narem
•
Marras deferMos:
O p ar/mnento ri a primeira •
N.° 491.091 - Ipê - Artefatos
anni- l aN.° 217.537 - Isotvrin Me'ais inê Ltda. - Classe 11.
de no prazo de sessenta (60) dias,
.° - Ca,t( .
Coando Sorgenicn S A.
na forma do pará g rafo único do
1a sirane ) art i go 33 do Código da Proprie- - Classe 15.
Bar Lanches Castelo Branco Ltda.
- Classe 38.
dade I ndustrial, para que seisin
N.° 219.795 - Selos zlo Minho
N.° 499.9,14 - T. 105 exnedi(!as as respectivas cartas - Com p anhia Geral da A g
ricultu- ca Germade 5. A. patentes.
Classe 33.
ra das -Vinhas do Auto Douro, coN.° 500.564 - Edas - Eduardo
PrivWstio de invenção defe- mere' a ndo cismo R e al Companhia
c os Vinros do Porto, como Ros.-al Araujo de Souza -- Classe 36.
rido:
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Oport Wina Company, como ComN.° 502.414 - Cress S. A. CréDE PATENTES
N.° 109.811 - Conexões para p anhia Velha e como The Old dito :rin :,nciamento e Investimen-'
tubos de material plástico - Ge- Com p any - Classe 42.
tos - Classe 32.
De 4 de janeiro de 1967
rard Fritsch.
N.° 502.809 - Sandra - Bar G
N.° 232.726 - Carlos. .Guirna(Republicados)"
•
Desenho ou modelo industrial rães & Cia. - Guimarães - Clas- Café Sandra Ltda. - Classe 41.
N.° 503.921 - Tira Teima -.
deferido:
Notificação:
se 42.
Indústrias Reunidas Bahia Ltda.
N.° 281.138 - Firpal - Flora - Classe 2.
Uma vez decorrido o prazo de
N.° 142.411 - Original configureconsideração previsto pelo arti- ração em frasco para esmalte - vanti de Pauli az. Cia. Ltda. N.° 504.904 - Plassol - Indúss
Classe 16.
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de Lo p es ar. Collaclo Ltda.
•
iria
N.° 159.219 - Nova e origs',7sal
N.° 283.381 - Auto Solar - sor! e Comércio de Plásticos Plass
dezembro de 1961 e mais 10 dias
Ltda. - '::lasse 28.
para eventuais juntadas de recon- configuração em laminaria - Auto Solar Recondicionamento
Pneumáticos Ltda. - Classe 39.
siderações e se do mesmo não se O p allustres Ltda.
N.° 505.134 - Equipe - Ele tiver valido nenhum interessado,
N.° 289.378 - Prottonlast do irônica Equipe Ltda.
Desenho ou modelo industrial
Cldsse
ficam notificados os requerentes
N.° 505.134 - Equipe
indeferido:
Brasil - Indústria Suíço BrasileiElea comparecerem a este DepartaN.° 140.331 - Mira modelo de ra para Artigos Dentáriesso Protho• trônica Equipe Ltda. - Classe a.
mento a firri de efetuarem ci paga- calça higiênica para uso feminino plast do Brasi2 Limitada - Clarre
N. ° .
- Marechal Em.
mento da primeira anuidade no - Ernesto de Souza Main e Ade- n°10. - Registre-se com os exem- p resa 505.231
de Armazeno Gerais Moreprazo de sessenta (60) dias, na mar Ayres.
plares de lis. 22 e 24 sem direito chal Ltda. - Classe 41.
forma do parágrafo único do artiN.° 142.930 - Nôvn quadro de ao uso exclusivo de Brasil.
N.° 505.479 - Tripoli - Cons
Tri p oli Ltda. - Classe 3(l
'go 23 do Cód i go da Propriedade bicicletas - Soaria Ciclo S A.
N.° 321.439 - Torre - Cotoni- frações
N. • 0 5.862
Industrial, rara crua selam expedi- Comercial Inche-Hal Importadora. ficio da Torre
- Nnssa F ólha -- 21asse 31 Pare Lutei()
das as respectivas cartas patentes. N.° 143.299 - Confissuração ori- - Registre-se. comA.
os
exemplarss
Clar,se 3,
T\':"
Privilégio -de invenção defe- ginal em botões forrad DS - Moa- de fls. 14 e. 16 erom a esc:Lis:5o
Smart
cyr
de
Souza
Cabral.
de calibres.
Smcr2
rido:
y ditôra Mi y;i-n1 L t
N.° 143.301 - Nêsv . i tipo
da. - Classe 8,
N.° 123.488 - Processo para a a presentação de botõe; forrads..-3 - N.' 369.540 - Arroz Rancheiro
N.° 500.248 - Se) Jorge - Etilo
forlóstria e Comércio tspls-ss-s:Iga tóra
M usical São Jorge Ltda,
grodução de glucone_to de 2-1,1 - Moacyr-de Souza Cahral.
e Batista Lida: - Classe no
Classe 32.
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N.° 506.250 - Children's - de Cimento bicarei Ltda. - Cias- 'Emprêsa Águas Minerais Passa I N.° 334.705 - A Maravilhosa
Quatro Ltda. - Art. 109, n.' 3.
Children's Confecções Ltda. - se 16.
História - Editôra Cantis
N.° 341.306 - Vi Funk VitasfeClasse 36.
de estabelecimento de- Lida. - Classe 32.
Titulo
V. S. Vitamin (lorporation
N.° 506.252 - Gigi - Gigi S. A. ras
N.° 397.599 - Suissa Vitória
ferido:
Indústria de Utilidades Domésti- - Classe 3.
Padaria e Confeitaria Suissa Vitó•
N.* 221.492 - Panificadora ria Ltda. - Classe 41..
N.° 342.149 - Paineirinhas cas - Classe 8.
N.° 506.309 - Regência - In- Carolina Gonçalves "Paraventi -- Americana - Ribeiro & Cia. N." a99571 - Grill'Dog - Elio
Classes 41, 42 e 43 - Art. 114, Pinto Tavares - Classe 42.
dústria de Conservas Alimentícias Classe 42.
N.° 424.370 - Sol Stein - José n." 1.
Regência Ltda. - Classe 41.
N.° 418.891 - Café Paraiso
N.° 506.759 - Avilon - Tecem Maria de Andrade Ferreira -N.° 264.546 - Lojas Soberana E. Serodio - Classe 41,
gen), Salomão S. A. - Classe 23. Classe 8.
Nazih Saade - Classes 12, 23,
N.° 421.157 - Sobrasn -- SoArt. 117, n.° 1.
N.° 477.377 - 1013 - 1013 - 36 e 33
N.° 506.783 - Diário de Mosciedade Brasileira Sobrastt Ltda.
N.° 451.686 - Jardim Umuara- - Classe 5.
Boró - Emp. Gráfica Diário de instituto Ortoperático Brasileiro
, k -- Classe 3.
ma - Julio Roderbourg - ClasMossoró Ltda. - Classe 32.
N.° 422.579 - Offset Cópia N." 506.655 - Radial Radial se 33 - Art. 117, n." 1.
Aroldo Carneiro de Carvalho Offset Cópia Ltda. - Classe 38.
MagneN.° 506.796 ---_ Correio do Norte Editõra e Distribuidora de Livros
N.° 456.453 - Cinel
N.° 452.236 - Brasilia Bar
Ltda. - Classe 32.
Classe 32.
sita S. A. - Classe 16.
Bestaurante
Brasília
Ltda.
e
N.° 507.638 - Isabella
MetalúrIsa- Classe 41 - Art. 117,•n.° 1.
N.° 460.662 - Caça e Pesca -•
N.° 506.816 - MM
gica Morumbi Ltda. - Classe 32. bella S. A. Artesanato de Couro
, .682 - Top - Night - Caça e Pesca - Classe 49.
N.°
482
N.° 508.267 - Durasir - Du- - Classe 35. - Registre-se com Ibrahim Almed Sued Classes
N.° 464.087 -- Neorinil - Laracor S. A. - Indústria e Comér- exclusão de cintos.
. . 33, 41, 42 e 43 - Art. 117, boratório Neo Quimica Comércio
ns
N.° 50.9.883 - Set de Pantene - n.", 1.
cio - Classe 28.
e Indústria de Alfredo Martins
N. 508.313 - Eczem Rebiol - Produtos Boche Quimicos e Far- ° N.' 493.304 - Casa Praeira - Fernandes
- Classe 3..
Maria Nascimento Lemos - Classe macêuticos S. A. - Classe 48.
O Veloso Borba --- Classes 5, 6, 7,
N.° 466.00 - A Modelar N.°509.965 - Assú
Saboa- 8 e 11 - Art. 117, n." 1.
a.° 3.
Amin Antônio Caiu] & Cia. N.° 508.329 .- Nogeri - Mús. ria Cariris Ltda. - Classe 46.
40,
N.° 497.755 - Joá Country
%rias Nogeri Ltda. Classe 10 N.° 510.782 - Valete . - Con- Club
DeiN.° 489.73C - Acaiaca
Eduardo
Farah
Classe
Registre-se de actirdo com exclu- fecções Bovary Indústria
e Co- it.° 33 - Art. 117, n.° 3.
Prete Ciuffo -- Classe 36.
'
o
de
cadeiras
para
clínica
mésê.
mércio Ltda. - Classe 36.
N.° 495.812 - Bauruense N." 504.648 - Viextur - Odidica, mesas de operação e de curaN.° 511.001 - Régio
Carlos lio Lopes - Classe 33 - Art. 117, Distribuidora Bauruense de Protivos e sandaraca.
Pereira Indústrias Químicos S. A. n." 1.
dutos Farmacêuticos Ltda. •Classe' 3.
N.° 509.765 - Camargo Co- - Classe 38 - Registre-se com exN."
509.177
Edificjo
São
José
mércio e Representações de Teci- clusão de confeti, serpentina
- Instituto de Aposentadoria e
N.° 498.59i - Jau - Fábrica
dos Camargo Ltda. - Classe 23. considerando-se substituído pa- Pensões dos Industriários - Clas- de Caixas de 'Rádios Jaú Ltda. pel celofane por papel transpa-, se 33 - Art. 117, n.".4.
N.° 509.870 - Lumiplex
Classes 40 e 26.
Adão Ruben Corrêa Mon - Clas- rente.
N.° 498.618 - Perlon ComérN.°
512.224
Farmácia
Santa
N."
512.217
Essencia
de
se 25 - Registre-se com exclusão
cio
e Importadora Ascot Ltda. -Terezinlia
Novo
farina
Ltda.
de anúncios luminosos a gás neon Branco - Companhia Swift do
Classes 3 e 48 - Art. 117 n.° 1. Classe 49.
Brasil - Classe 46.
e afixes.
N.° 502.001 - Ciplas Ciplan
N.° 512.447 - Emporio do Povo Comércio
N.° 512.346 - Guaraci - Gaze
e Indústria de Plásticas
N. 510.272 - Itapesca - Ra- José - Classe 41.
- José Vicente de i Oliveira - Ltda.
- Classe 28,
pesca Comércio e Indústria Ltda.
Classes 41, 42 e 47 - Art. 117,
Sinal de propaganda , deferido:
N.° 503.217 - .Tacarel - Tele- Classe 41 - Registre-se sem
1.
fônica de Jacarei S. A. - Classe
direito ao uso isolado de pesca.
N.° 508.799 - Transportadora N.° 513.641 - Bar e Restaurante 11.°
8.
N.° 510.836 - Globo - Luiz Primorosa - Transportadora Pri- America - Erminio Augusto Dias
N.°
503.220 - Casa Paranaense
Souza Leal - Classe 49.
Classes
41,
42
e
43
Art.
117,
morosa Ltda. - Classe 33 - Ar- J. Castanlia & Paula - Classe
n. 8 1.
N.° 511.012 - Você a Sorte e a tigo 121.
n.° 16.
N.° 477.207 - Clinica irlospita N.° 487.848 - Mundial Press Música - Armando Coelho Chalar
Radium
Alberto
Bi
Aroldo
Roberto
Wall
Classe
33
anchi
-- N.° 503.633 - Brasan MerTes - Classe V.
Classes 10, 33 e 41 -. A rt. 117, cantil Brasileira S. A. Brasan N.° 511.024 - PL - Moinho de - Art. 121.
n.° 4.
Classe 38.
Ouro Indústria e Comércio Ltda.
Insígnia deferida:
N." 477.209 - Conjunto Radium . N.° 503.966 - Araucária Brasi- Classe 41.
N.° 492.678 - Financional - de Gillirapari - Alberto Q uatrini liana - Industrial Madeireira
N.° 508.129 - Pinheiros - Pa- Cia. Nacional de Crédito Finan- Bianchi - Classe 33 - O ri.
117, Araucária Brasiliana Ltda. pelaria Pinheiros Ltda." - Classe ciamento e Investimentos - Clas- n.° 4.
Classe 4.
ta.° 38. - Registre-se com exclu- se 33 - Art. 114.
• N.° 508.833
Joy
Modas
Joy
505.097 - Carnet Bancário
são de confetis, papel de todos os
N.° 502.8'58 - CESA -- Cursos Modas Ltda. - Classes 13 , 15, 35 - N.°
Eron Indústria e Comércio de
tipos e serpentinas.
Especializados Sociedade Anôni- e 36 - Art. 117, n.° 1.
Ltda - Classe 37.
N.° 511.050 - Sax de Ouro - ma - Classe 33 - Art. 11.4.
N.° 508.834 - Oficina M ecânica Tecidos
N.
505.307
TV - Revista Som Indústria e Comércio S A,
São Jorge Ltda. - Classes 6, 11, João Oliveira --Classe
32.
Nome comercial deferido:
Classe 8.
21 e 33 - Art. 117 n.°
N.° 506.333 - Café Primor Pau...
N.° 511.109 - Silvar Light N.° 265.302 - Deicil Delorme N.° 511.684 - Di-Lef - Telma listano
- Café Primor Paulistano
Nelson Correia da Silveira - Exportação e Importação Comer- u se Divana - Classe 33
- Ar- Indústria e Comércio Ltda. -Classe 8.
doe Indústria - Deicil Delorme ligo 33 - Art. 117, n.° 1.
Classe 41.
N.° 511.336 - Brasilux - Bra- Exportação e Importação ComérMarcas indeferidas:
N.° 508.374 - Senhora - Alvasitex - Polimer Inds. Quuimicas cio e Indústria Ltda. -- Art. 109
N.° 187.810 - Fla m a - Flama ro Sauguellis - Classe 46.
4. A. - Classe 28 - Registre-se n.° 3.
N.° 509.766 - Atum Tecidos
N.° 321.258 - Serviços Acro- Produtora/ Cinematog.
ráfica Ltda
Com a exclusão de gorduras de baClasse 8.
Ltda. - Classe 23.
leia, adornos de âmbar e chifre. cargas Ltda. - Serviços Aerocar- - N.°
197.530 - Espe ranto - Fe- N.° 510.779 - Tokalon
N.° 511.774 - Teg Teg In- gas Ltda. - Art. 109, n.° 3.
George Panayotis Conlouris - Classe
N.° 474.531 - Servitox Inseti- lice A. Orlandi - Cla
19.
Ostria e Comércio de Auto Peças
N.° 243.997 - Nilo - Tecela.
cidas Ltda. - Servitox InseticiLtda. - Classe 8.
N.° 510.837 - Bambola Banadas Ltda. - Art. 109, n.° 3.
gein - Nilo Ltda. - Classe 23.
N.° 511.838 - Casa Colorado bola
-- Creações infantis Ltda. N."
401.696
-.Man
- MedicaN.° 490.812 - Sicula Máquinas
Comércio e Importação Casa Colomentos Alonáticos Nac ionais S. A. Classe 36.
Ltda.
Sicula
Máquinas
Ltda.
rado Ltda. - Classe 41.
N.° 511.006 - Agria
- Classe 48.
Agria
Werkw GMBH -- Classe 7.
N.° 511.883 - SintepOn - In- Art. 109, n." 3.
N.° 514.077 - Engenharia e N.° 415.078 -- Ta bú - Soc.
stria Quimica Vanguard Ltda.
N.' 511.009 União de Ferros
Construções Andrade Junior Ltda. Clarihdo Ribeiro da Glória Ltda.
- Classe 1.
União
de Ferros S. A..ComerEngenharia
e
Construções
AnClasse
42.
N.° 511.934 - Arcadia - Ind.
Fios e Malhas Seventex Ltda. drade Junior Ltda. - Art. 109, N.° 323.780 - Rei - Retifica cial e Técnica - Classe 5.
n.° 3.
N.° 511.251 - Cif-abra Citn•
- Classe 36.
Rei Ltda.
Classe 21.
bra Cia. Industrial e Mercantil
N.° 404 144 -_ Polivolt ComérN.°
344.014
Caseiro - Mas Brasileira Comércio.e Indústria -- .
N.° 512.485 - ODCP - O Dia cio e Instalações Elétricas Ltda. do Consumidor de Pinheiros - Polivolt Cow:!., reio e Instalações sas Alimentícias Pas tibon Ltda. Classe 25.
Classe 31.
burilai Borges de Oliveira - Clas- Elétricas Ltda..- Art. 109, n.° 3.
N.° 511.260 - Cimbra Cia.
ses 32 e 33.
N.° 478.380 - Brazvitoria - Industrial e ililercantil BrasileiN
N." 512.550 - Ineoarei - InN.° 4 9 5.853 - Emprêsa Águas Panificadora Bresvitoda Ltda. Comércio e Inaistria - Classe 2R,
»erais Passa QuaA.ro Ltda. -- Classe 41.
dústria e Comércio de Artefatos Miti
;51.5. 4i
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•
;
1 Beechain ' Group Limited (transferen- •. Johnson & John em ( junto a p.itente
Destilaria Monturnirini Ltda. - Exigências
para seu nome da patente priv.•in- ne.
451).
Classe 42.
.1 ciiniis "'"'
c:11"1 venção fera/o h° 121.989),
.St•Regis Paper C. (junto a patente
N." 521.151 -- Alcool Zaz•Traz piei . :
.
With- Wanie (trawféreacia para enti n9 -74.046).
- . João Malta Oliveira - Classe 1.
johileon e., johneen (junto a patente
N." 450 .. 737 - Bras ita S. A. _ nome ,da patente priv. invenção termo
N." 51.2.565 - Mogi - Mirim
ii9 74 . 326 )
.
- Pedreira logi Mirim 1 til a - Transportes, Comércio e . Indástrie 113 5 .716 ) .. •
.Re,sililin Inche:ti-e,: Elétricas S.
N." :-. 495.641 -- indústria C Union a irbiue Canada Limited (tra neClasse 16.
A.
n ferem:ia para seu nome da patente pia- e ruto
N." 512.702 - Edições Ilustra- Comércio Atlantis-4.3rasit eletda.
a * pateate a- 4.357) . ‘
("f
N."
508:154
Fiziçiio
S5o
1.eovilégio
de.
invenção
termo
137.880)
.
• Calçaetea
das do Mundo - Milton Landecej
dos T
led e. (junto a pa. •
. 1. MS Industrial Ltda. (na. alteração1
poldó Ltda.
_
.
tenten9
4.796) .
o
- Classe 32.
patente
dnome
na
patente
riv.
nençao
i
ter.
j
•N." 511 .181 -- Empresa Telefô
P
Quina,. is Eletro Cloro S.A.
N.' 512. 952 - Meiota - Socie- nica Jaguariima Ltda.
Powlir-1
.4„...8-5:
2-)ice--¡.5.0_,31.""
,.....• .e e _e '-'eeeer
w
Flelor (junto • ao têrmo e144.427),______
dade de Bebidas Soares Ltda. So""
u
"`"err Betiedito IViello Reos (junto a patente
Y
N." 512.098 -- Transportadora ; (na alteração
de
nome
na
patente
m
obesol - Classe 42.
-1 delo industrial termo.- 163.347),..
Guaçú Ltda.
• ,n" 59.912) .
N.' 514.635 - Vivacôr - ProAladei Industries .rcorp (junto a paN." 512.487 --I • Foto Popular 'Li- 'j índia Tyres rine.ed (na alteração de
dutos Químicos Guarany S. A. --- inunda. • .
.
!e
nome na patente cl desenho industrial reate ne 68.571).
Classe 1.
Sobe/liai- : .A. _ peecileire_ de seziee.
N." 512.917 --- Cite Carioca deS fl,, 1.671).
N.' 51.4 . 822 ---. Fungles - Fun- Lajes.
rth ria Indastrial (junto a patente mi .
..
----1---"'
I.
Prole.
'
Lotes_
.C.ileieOn
_Brasil
S.A.
gles Fundição de Ligas Especiais
N.° 517.922 eee.__C.omereia.1., e (transferência para seu nome da pateie- mero 69.442).
Ltda. - Classe 5.
•
Laboratórios Burlem tis Wellcome
Administradora .Mineera-Ltda.
• te mod. ind. -119 4 470)
N." 238.236 - EstreptobidraziN.° 519.512 - Hairton Rcull,ri. , Cia. Química Rhodia Brasileira (na do Brasil S.A. (j lato a petente númerie
da .- Chas Pfizer & Co. Inc. -- gues I:eite.
•
.
1-alteração. de nome • na patente Privile-, 71.767).
Classe 3.
•
N.° 510.008 - -. Ca latina e Pizza- , gio de invenção 11 9 48.297) . Alionyme
de Part.ceettion
Fran- ria La Dolce Vila. Ltda.
N." 307.843 - Dou-B
Pembroke Carton ti Printing Co, Lm- , Dens Lns. Industriee Chimiques Sapie
Comércio
co, Velez, Indústria
mited (transferência para seu nome da ()unto a patente n 9 73.206).
Diversos:
S. A. - Classe 3.
eateate priv. inven;ão n9 52.334).
jawa Naroclni Poinik (junto ao ter.
N.° 508.118 - Pegas° - IndúsN.° 505.71 9 - Comerciá e luJoluison & Johnson (transferencia para mo 111.625).
tria Mecânica Pegaso Ltda.
dástria Iacri - Aguarde-se o .tér- nome da 'nitente mie. invenção. número
Eether juliana Bodone (junto ao ter.,
Classe 21.
mino da vigência ,do . registro nú- n9 70.645).
mo 151:168) - Quanto ao pedido de
N." 508.697 - Antena Alemã -- mero 190.496.
Gota A G (transferência para seu transferência de Confecções Bodone Lie
José Magalhães da Silva - Classe
nome da patente priv. invenção na- tintada - Arquive- •;e por falta de cum.
o.° 8.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE mero 51.719).
,,,: e ee :,....- primento da exigencia.
N." 509.748 - Casablanca •
TRNSFERÊNCIA• E LICEOÇA.- Eletroinecenica.Bento Gonça1Ves.'S;A. , Societe D'Etudes Scientifiques Et Lie
Casablanca Papéis e Participações
(na aleeeação ,de nome np patente pri. elustrielles (junto ao termo 166.161).
Dia 5 de janeiro de .1967
S. A. - Classe 38.
vilégio .invenção térmo n9 84.546) ..
• D Móveis e Decorações Ltda. (jun.
N." 509.816 - 77 - 77 AutoContrato de Fxploração de Pai:en. Antonio José Gonçalves Moreira Lee- eb ao termo 167.901).
tes:
te (transferência para seu nome. da &móveis Ltda. - Classe 21.
DiversosN." 509.817 - Titânia - Tit - American Can International ' Inc (no tente priV, invenção têrmo .94.836).
nia S. A. Meias para Senhoras - pedido de contrato de exploração na Moasanto Cl/enlear Co (transferên- . George Octavio de Alencar Cabral
patente piev. invenção 49.70.672)e- eia e_ alteração de 'mame de- patente (junto ao têrtno 136.263) - Arquive.
Classe 36.
Sr d pedido de traneferência.
N." 510.002 - Paulistinha - Averbem-se o contrato de exploração priv. invenção termo 1d7.571). •
1-?anbalagens Termoplast Ltda. (junto
Móveis Paulistisha Ltda. - Clas- a favor de American Can International Monsanto Co (na alteração de nome
se 40.
Inc - 2.9 o contrato' de: sublicença da patente priv.- inesenção termo nó.. ao termo 137.418) -- Anote-se a desise
tenda do pedido de transferência.
113,488).
N." 510.105 - AE - Associated de exploração a favor -de Metalgráfica mero
Veeder Industries Mc (transferência e Expediente da Seçdo de Transferiu.
'E'ngineering Limited -e- Classe 11. Canco S.A.
alteração de nome na patente priv. incia c Licença
N." 511.859 - Laranjeira - LaAmerican Can International . Mc (no veneão têteno 121.920).
Classe 30. pedido de contrato de exploração na pa- W 1 Grace 5Co (transferência para
ranjeira Textil Ltda.
Rio, 3 de janziro de 1966
-- seu nome das patentes _priv. invenção Transferência e Alteração de Nom,
Sinal de propaganda indefe tente pies,. invenção n° 72.039)
de Titular de Processos
-rido: Averbem-se o contrato de exploração tèrmds' 128.478 e 128.480)'.
a favor de American Can International . The-Larnson & Sessloge Co. (tratiefeForam
mandados anotar nos pio.
N." 331 951 - Elieda - Luxoo- Inc - 2.9 o contrato de subliceaça rência -para seu nome da ptente
cusos abaixo mencionados as sesissimo - Luxo - Junior - Uni- de exploração a favor de Metalgráfien lé io dê invenção termo 1.29.546).
guinCs trans;erencias e' alterWies
versal -- Industrias Raprael Mu- Canco S.A.
r
eyerhaeuser Co (transferência para de nome:
selli S. A. - Classe 40.
Quimasa S.A,
Química Indu-strial 'seu nome da patente priv. invenção
Companhia Química Rhodia BraSanto Amaro (no contrato de explora.. termo 130.685).
tna ateração de nome da marFia se de propaga nda in defe- ção
na patente n9 61.824 priv. invenPfizer • Corp (traasferência para seu si.ieal
ca: Rhodia - n9 255.505).
ridas:
ção) - Averbeeee o contrato de ex- nome- da patente peie. invenção tnrino
Aydé Azambuja Pesstia de Mello e
142.467).
- Florença, Arte ploração.
N. 395.464
José Gerson de Lima (transferência
Cia. Imperial de Industrias Químicas Veeder Indústnes Inc (na alteração para o seu nome da marca: Limpae Decorações -- Florença, Arte e
Deeorações S. A.. - - Clases 16, do Brasil (no contrato de exploração de nome. na patente priv. invenção têr- na - n9 314.346)
na patente priv. invenção número .... m° 143.518)*
25. • 34 e 40.
Walter - Comércio e RepresentaN. 505.099
Carnet Bancerio 68.371) -- Averbe-se o contrato de eu- Cirofleir .S.A. - •Cacteirae e Poltronas ções S. A. (na alteração de nome
ploração.
(transferência para seu note-- da paten- das marcas Domigrease - número
do Ti • onical Eroulex de ExportaTransferência e alteração de nome te mod.. industrial termo .150.120)-.
• 89.884 - Dominoil - n9 89.980 (ao
Eron indústria e Comércio
The Polymer Com • (transferência Luna n9 89.981 - Juno - númede Tecidos leda.
Classe
de titular de processos:
para seu nome da patente priv. inven- ro 89.983 Electron - 11 9 89.984 Titule de estabelecimento in
Phenix - ne 89.985 - Verus
Foram mandados anotar nos processos ção têrmo n9 166 152).
deferido:
Indústria e Comércio . de Aparelhos mero 89.986 Amazon - número
abaixo mencionados as transferências e
Elétrieos Lapa Ltda. (transferência 89.987). - 1) Retifique-se, medianN..' -177.191 -- Fletir de Lis Ball- as alterações de nome:
Cartobox S.A. Artefatos de Panel para seu nome da patente mod indus- te apostila, o nome da titular para
ruim .
S•Ik•ãO
Walter & Cia.
(transferência para seu nome das pateta. trial termo 167.006).
''3. 35 e 30.
lacro
3.659
mod.
ut.
n
Eaton
Yale
&
Towne
Inc.
(na
alte2) - Anote-se a alteração da
9
4.341).
N." :e:9.118
Construtora ile
Matristamp Ltda.. (traiu- ração de nome das patentes priv. ia- nome,
.
Estrada ,:
- Construtora de ferMetalúrgica
e/ima para seu nome da ,eat. mod. Venção: termos ri 9s. 143.880 - 151.004
Dansk-Flama S. A. Instituto clã
Fede:1111e Sul S.
- Classes !G, e e, 6•38j
-e- 152.442
154.252 - 159.466 --. Fisiologia Aplicada (transferência pa25 e 33. -160.913 - 162.300 - 1,62.302 - ra o seu nome da marca: Porbamina.
N." 177. 030 - epreesn ta çõe
Iva Norma Gaudencio (transferência 162392 I
163 .394 ,
(65 ..748
-- - n9 242.597) •
Nacional - Aguiar, Castilho Ro- para seu nome da patente priv. inven- 166.058' -* 16.501
7167.555
- Tintas Ypiranga S. A. (na alteradrigues & Cia. Ltda. -- Classe 41. ção re 67.368).
67r556
167 870 , ' 169.48A.
ção de nome das marcas: Boot-TopIndústria de Metais Vulcania S. A.
N." 170.539 -- Organização Proping Ypiranga - n 9 191.971 - Ypi(transferência
para
seu
nome
da
patente
Exigências
gresso - Orga n iza ç. 5o Progresso
•
ranga - n9 192.589 - Marvel n' 73.785).
Ltda.
Classe 36.
termos com. txieências a cumprir: n9 192.590 - Ypiranga - ii 191.971
Indústria de Metais Vulcâni
SA
a.
É.mpreza ,Agricola e Industrial Flu- - Ypiranga - n9 192.589
N." 298.071 -- Depósito Con-e5r- (0.2. nsférência para seu nome da pa1Vlarvel
minense Sociedade Anónima -(julito a - n9 192.590 -• Ypira.nga - númecio - Consórcio Paulista de Eli- tente priv. invenção 11 9
75315).
patente n9 66.544).
ro 194.834 - Ypiranga W 195.007
. .
'cilharia e Comércio - Classes 1,
Ceralit S.A. Indústria e Comércio
Comelio. Pertica CP mies S.A. Ind. Ypiranga - n 9 209.516 - Mar yel 6, 8, 11, 14, 15, -'3 "'e 27, 29; (transferência
para seu nome da pateai. eComércio (junio a natente número n9 210.904 - Ypiranga -- j'11.9 221.580
39 e 40.
.
Ypiranga -n 9 225.22'
te priv. invenção ate 75.974).
Mantel
71.57
5) .
N." 282.922 -- Rádio Delta
Dunhill International Inc (transferênAbraham Saloniru Politanski e Do.. t. - 11 9 225.228 - Mary el - número
Rareia, Bentà & Cia. Ltda. -- cia para seu nome da patente priv.
225.229 - Tintas Ypiranga.-- numero
in- mingos Gonçalves (junto a ... e-atente tul• j 220388
Di»asses 8 e Ne
Ypiranga
n9 e228.545 venção virmo zi 9 111.301).
mero 73.694).,
Plaatei - /19 228.189 -- "--SPAle
nú-

134 Quinta-feira 12
mero 229.593 - Ypiranga - número 229.750 - Marvel - n9 232.685 Ypiranga - n9 232.686 - Ypiranga
- n9 232.757 - 1Vlarvel - número
233.380 - Ypiranga - n9 233.381 Decorex - n9 236.267 - Mexvel n9 238.107 - Kastoline - n 9 238.409
- Solventlack - n9 242.525 - Surfex - n9 242.526 - Condoroil - n9
242.794 - Massedex - n9 243.995 Ypiranga - n9 244,170 - Neutrex n9 476.922 - Condor - n9 262.379
n9 262.674 - Agalack
- Solvite
- n9 262.678 - Vernilack - número
262.978 - Xleenex - n9 275.771 CioofaY - n9 275.772 - Oitilack n9 276.046 - Maxvel - n 9 277.315).
Anderson, Clayton & Co. S. A. Indústria e Comércio (Na alteração de
nome da marca: Tangette - Termo
511.358).
Anclerson, Clayton & Co. S. A.
Indústria e Corriércio (na alteração
de nome da marca: Tangett - número 511.359)
Chapelaria capitólio Ltda. (na alteração de nome do titu'o - chapelaria Capitólio - Termo 511.377)
'indústria Farmacêutica Lessa Ltda.
(na ai_eração de •norn2 da marca: Regulovario - Târmo: 511.420)
Eelbra S. A. Ind. Farmacêutica (na alteração de nome da ra....:ca: Ssuzinspron - Tê.rmo: 511.432)
Yvonne S. A. Indústria de Fios
Metálicos (na alteração de nome da
marca: Yvone - Termo 511.430)
Yvonne S. A. Indústria de Fios
Metálicos (na alteração de nome da
marca: Yvonne - Têrmo 511.481)
Yvonre S. A. Indiutria de Fios
Metálicos (na alteração da nome da
marca: Yvonne - Termo 511.482)
Yvonne S. A. Indústria de Fios
11/1 ‘ talicos (na alteração de nome da
marca: Yvonne - Termo 511.483)
Eletromecânica Auri S. A. Indústria e Comércio (transferência para
o seu nome da marca: Futurama Termo 511.492)
G. B. Pezziol S.p.A. (transferência para o seu nome da marca: Pezziol Alcachofra - Termo: 511.724)
Lojas Rivo S. A. (na alteração de
nome da frase: Riyo - A Fabulosa
da General Carneiro - Termo número 511.769)
Cia. Cestario - Indústria de Óleos
Vegetais (na alteração de nome da
Termo: 511.783)
Marca: Carol
Staub S. A. Eletrônica Comércio e
Indústria •(na alteração de nome da
marca: Vidsokit - Tèrmo: 511.875)
Indústria Reunidas Titan S. A. (na alteração de nome da marca: Nyl Crimp - Termo 513,149)
Schorch S. A. Indústrias Elétricas (na alteração de nome da marca:
Schorch - Termo: 513.151)
Schorch S. A. Inçlústrias Elétricas
(na alteração de nome da marca:
3 11 - Termo: 513-152)
Nélio Gonçalves (transferência para o seu nome da marca: Bruxa Termo: 513-621)
• M. A. Prist Confecções S. A. (transferência para o seu nome da
Expressão: Prist Sport Veste o Elegante - Termo: 517.480)
EXIGÊNCIAS
Processo e Têrmos com exigênci4
à Cumprir
Luiz F. Braga Camércio e Indústria
S. A. (no pedido de transferência
das marcas: Eletrauto - número
21'1.353 - Eletraato - n: 226.151 Iletrauto n9 237.893)
Pau:321a Triângulo S. A. (no pedido de alteração de nome dC,
marca: Trilai :guio - n9 231. 812)
Trevilarma S. A. mo
pedido de transferência das marcas:
Uterol - n o 259.148 - Palutônico n" 234.319)

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Orati Roupas B. A. (no pedido de
alÁração de nome da Insignia Credi-Barki - n° 289.113)
Bladucco & Cia. Ltda. (junto ao
registro n9 303.740)
F. Conte S. A. Indústria e Comércio (no pedido de transferência
da marca: IPAM - Têrmo:
1) Arquive-se o pedido de transferência de fls. 13, por falia de cumprimento de exigência. - 2) Prove,
a requerente de fls. 25, a qualidade
do signatário de fls. 14 perante a sociedade, cedente.
Paulo Roberto Valle (no pedido de
transferência da marca: Café Brasília - Termo: 455.605)
Máquinas e Moto:Peças
S. A. (no pedido de transferência do
titulo : Casa Barca, - elmo n Imíe1.0 518.459).
EBA - Empresa Brasileira de Adesivos Ltda. (junto ao têrmo: 513-214)
Indústrias Ai ; menticias Beira-Alta
S. A. (no pedido de alteração de nome da marca: Beira Alta - Termo
n9 511.471).
Indústrias Alimentícias Beira-Alta
S. A. (no pedido de transferência da
marca: Beira Alta - Têrmo 511.479)
Indústria e Cmiércio de Bebidas
Lunik Ltda. e Ccmércio e Indústria
de Bebidas Benfica Ltda.. (no pedido de transferência da marca: Lunik
Têrmo: 511.457)

Janeiro do 167

n9 266.064) Arquive-se o pedido de Rubens Esper (transferência para seu nocancelamento de fls. 8.
me da marca ~ Turf e Fomento tirstia
Moacyr Ramos (no pedido de trans- n° 486:944) .
ferência da marca: Café Flor da Bra- Tamoyo-Construçço e TerreplanaReo
gança n° 272.618) Arquive-se o pe- S.A. (alteração de nome da ny'rca
dido de anotação de transferência.
Tamoyo têrrno -- 491.710)
Laboratório Vegethom Ltda. (no peTaiacyo-Co
. nstritcão e ferniplang
dido de transferência da marca: Combretobil n° 279.464) Arquive-se o pedido S.A. (alteração de nome da marca Tamoyo têrmo - 491 711).
de transferência.
Sociedade Técnica e Industrial de Lu- Laboratórios Organon do Brasil Librificante s Solutec. S. A. (no pedido mitada (alteraçãa de name ua marca
Deca-Durabolin termo 495.226).
de cancelamento da averbação de controLoja Santista de
Deme.ticas
to da marca:
•
Ltda. (transferência pari seu 1.oine da
Atlas n" 285.307 - Arquive-se o pe- ma.rca
Nova!ar tentos i9`).:1()
dido de cancelamento.
499.321. - 499.3'25).
André Patounas (no pedido de trans- j Tichopres Ltda. (altietio dea..nie
ferência da marca: Filinha n° 291.450) marca - Tichnpres Ltd. (alieração
Arquive-se o pedido de transferência.
nome marca Ltd e:IteraJosé Borges' de 'Oliveira (no pedido ção de nome merca .- 'Aehonr..s núde transferência da marca: Café Itabira mero 163.152 e Imprima n" 1,33.119).
n° 294.032) Arquive-se o pedido de
St. Reis Pulp .And 13,..der
Corp
transferência.
(trznslerência para seu nome da marca
E. Marehesi Açúcar e Alcool S. A. - CP números 284.575
284.574
' (no pedido de transferência da marca 290 . ;95) .
São Vicente n° 294.12)) Arquive-se o
Quim.cas a Texteis S.A..
pecrdo de transferêmc'a.
Kienzle Apparate G.m.b.H. • (no Pe- (alteração Ge nome das Itl,:re:IS .isoixo.dido de contrato da marca: Kienzle nú- cator n" 289.137 - Hei eIxlaa nartleio
Seciol n9 292.717).
mero 299.647) Arquive-s.- o md r clo de 298.716
David C da Silva
Cronômetros
contrato.
'tis:C:se:as Ltda. (transier.lacie,
SCU
'-,ziedade Técn'c•-•
me da marca - Invicta n" 309.53).
brificantcs Solutec S.9. no pedido de
14etvy S.A. CertIm.ca Industr:al de
..asco (alteração de no-ze do sinal de
DIVERSOS
I marca: Atlas Lug Grip n.'
)ropagancla - Louça ..../-iritária le,letro
Meiatex S. A. Indústria e Ccmér- 'Arquive-se o pedido de caneelzamii:o Vitrificada Hervy-A rna:ca que marca
Comitê Nacional em Defesa da De- qualidade n° ?:021.953).
cio (no pedido de contrato de e:zploração da 'marca: Coopers - número mocracia - Contra o Comunismo - 1 Hervy S.A. Cerâmica Industrial de
(SNDD) (no pedido de contrato de ex- Osasco (alteneção de nume da marca
316.484) - Anoe-se mediante
a transferência dos direitcs do ploração da marca: A Semana em Re- Hervy n° 310.063).
contrato de exploração de Extex S. vista n° 303.901) Arquive-se o pedido Recabo S.A. Ind Craticn (alteração
A. Para Meiat:x S. A. Indústria e de contrato.
de nome da meta - A •, :chi cta número
Comércio já anotada no registro anComercial Pôrto Alegrente de Má- 333.300).
terior.
Companhia Fabricadora de Peças Guinas de Costura Copema S. A. no
Ind de Ferrai/ truas Agrícolas Foice
S. A. (no pedido de contrato de ex- pedido de transferência da marca: Co- S.A. (alteração de nome da marca Naploração da marca: Plastigacle - 'Dama termo 454.990) Arquive-se o pe- valha têrmo n° 271.994).
n9 205.294) - Arquive-se o pedido de didc de transferência
Companhia Cestol Ind de Óleos Veanotação de contrato de fls. 11, por
João Veras dos Santos (no pedido de getais
(alteração- de nome da marca
falta de cumprimento de exigência.
transferência da marca: Para Todos télr411.711).
Cerâmica São Sebastião S. A. - mo: 442.745) Arquive-se o pedido de Clarim tênno
Société Anonyme des Tissageas Le(junto ao registro n9 218.741) - Ar- transferência.
sur (transferslncia para seu nome da
quive-se o pedido de cancelamento,
de fls. 10, por falta de cumprimento Expediente da Seção de Transferência marca -- Rodier têrmo 113.731) .
Joaquim Pereira Leal Ei Cia. Ltda.
de exigência.
e Licença
(transferência para seu liame da marca
Johnson & Johnson (no pedido de
Rio, de Janeiro de 1967.
Guanabara têrmo 476.173).
transferência da marca: EmblematiTransferências e alterações de nome Ergo S.A. Ind. e Com. (transfeca n9 220.129) - Arquive-se o pedi- de titular de processos.
•
rência para seu nome Ja marca - Eledo de transferência de fls. 8, Café
Foram mandadas anotar as aansferên- tromatic têrmo 492.232)
Itabira Ltda. (no pedido de transferência da marca: Itabira n9 231.950) cias e alterações de nome: no processos
- - " .•
Elevadores Sur S.
Arquive-se o pedido de anotação de abaixo mencionados:
(alteração de nome da marca
Laboratório Gross S.A. (transferêntransferencia.
Ricardo Samú & Cia. Ltda. (no cia para se unome da marca -- Hidro- Cimermatic têxino Si
pedido de transferência da marca: lipase números 196.865
207,442 .- têrmo 510.258).
The Singer Company (atter/h:ao de
Ludovig n9 239) 396) - Afrquive-se o 218.203 -- 225.993
262.563
nome da marca
Singer têrmo 512.637.
pedido de anotação de transferência. 263.366 -- 271.553 -- 271.554 ~
Comércio e Indústria Irmãos Barbosa
Sociedade Técnica e Industrial de 271.555 -- 273.593 -- 290.259 Poli- S.A.
Cibrasa transferência para cru noLubrificantes Solutec S. A. (no pe- Técnica com e Ind. de Aparelhos eledido de cancelamento da averbação tromédicos Ltda. (alteração de nome da me da marca Barreiro de Araxã tês.
mo 513.810):
de contrato da marca: Atlas - nú- marca ~ Politécnica n° 183.971).
Blernco Importadora e Exportadora
mero 247.072) (Arquive-se o pedido
Laboratório Legrand Ltda. (transfe- Ltda. (alteração de nome da marca ...
de cancelamento de fls. 17.
Empresa de Transportes e Guarda rência para seu nome da marca Oturga 22 n° 183.630).
Móveis Saens Pena Ltda. (no pedi- n° 186.440).
The Marley Company (transferencia
do de alteração de nome da Insignia
Bisse/1 Inc. (alteração de nome da e alteração de nome da marca Hydro-,
Expresso Fiel - 119 249.065) - Ar- marca ~ Bissell's n° 190.280 e marca tower n° 185.020).
quive-se o pedido de alteração de no- Grand Rapids n° 190.965).
Socil Pró-Pecuária S.A. (alteração
me.
Cia. Açucareira de Penápolis (trans- de nome da marca ~ Mineral nãmero
Moysés C:1: Ltda. (no pedido de ferencia para seu nome da marca Pena- 186.499).
alteração de nome da marca: Café. polense n° 285.844).
Calçados Ciro
Ind. e Com.
Sã.e, Bento - n9 269.707) - ArguiDynacolor
(transferência para seu
ve_se o pedido e dê alteração de nome da marca ~ Dynac.hrome número (alteração de nome da marca ~ Suzi
n° 193.416).
nome.
Sociedade Técnica e Industrial de 325.986.
Colúmbia Broadcasting Systen Inc
Lubrificantes Solutec S. A. (no peNu-Swift International Ltd. (altera- (alteração de nome da marca Abster,
dido de cancelamento da averbaçã.o ção de nome da marca ~ Nu-Swift tér- works n° 214.141) .
do contrato da marra: Atlas - ml- mo 204.837).
R. Martins Ei Cia. I,zh. (alternçác
me-i' '732.841) Arquive-se o pedido
de cancelamento de fls. 10.
Corrêa, Pratas e Joias S.A. (altera- de nome da marca - Caé Pescado?
n° 274.959).
Sociedade Técnica e Industrial de ção de nome do titulo Corria Pratas e
DIa'id Li.c ti C .1. LicI..
459.178.
Jóias
tênnos)
Lera Lubrificantes Solutec S. A. (no peda .1 -rei,
Tupan Rcupasp S.A. Cn'te,-; c. "'o (12 ção d- r s:
-"cl od de concel=nto do evet'..,iiimero 193.912).
ção de contrato da marca: Atlas - nome da marca Tupan tèrmo 48J

O.

Diancla Lopes Cia. Ltda. (alteração de nome da marca - Mecilú número 202.943)
GoldePeil Ludwtg Aktiengescddschaft
(alterações de nome da marea internacional •-•-• Gold Pfeil n° 83.576 processo
295-59).
Enir-Engenharia Ltda. (alteração de
nome da marca - Enir n° 295.690)
Horst S.A. Tintas e Vernizes (alteração de nome pa marca - Preto!
ia° 188.922).
Crias. Pfizer ea Co Inc. (transferêntia para seu nome da marca -- A'ir
Spun n° 201.404).
Exigências

Ge;0

o Diversos:
Borsa S. A. Produtos Químicos
Farmacêuticos e Cosméticos -Junto ao registro n.° 171.924 Arquive-se o pedido de tran , ferencia. de fim. 8, por falta de cumprimento de exigência.
Companhia Ribeirão Preto de
Lajes - Sejal Companhia de Administração e Participação Industrial - Junto ao registro n°
256.748 - Arquivem-se os pedidos .de averbação de contrato de
fls. 47, 54 e 81, por falta de cumprimento de exigência.
De Caril & Cia. Ltda. - junto
ao . registro n.° 115.714 - Arquive-se o pedido de anotação de
transferência de És. 19.
Grillo Paz, Comércio e Indústria
S. A. - Junto ao registro núme•
ro 126.528. - Arquive-se o pedido de anotação de alteração de
nome de fls. 12.
Blokret - Pavimentações Articuladas S. A. - Junto ao registro n." 146.862 - Arquive•se o pedido de anotação de transferência.
F. Tumerero & Cia. Ltda. Junto ao 'registro n.° 164.211 Arquivem-se o pedido de anotação
de alteração de nome.
•
F. P. Traniontano - Junto ao
registro .n.° 185.618 - Arquivemse o pedido de anotação de 'trensferênria.
Casa Tupan Cereais S. A. Junto ao registro n.° 198.675 Arquive-se o pedido de transferência.
Coinga Comércio e Indústria Ca,
cioue de Alimentação S. A. Junto ao registro n.° 172.833 ite1ifique-se mediante apostila, o
nome da sociedade titular para
:oinca - Comércio e indústria
Cacique de Alimentação S. A. como solicitado às fls. 13 e de acôrdo com os documentos juntos ao
eislro 132.760.
.1ohn W. Morgan• - Junto ao
termo 96.035 - Arquive-se o ped i do de transferência..
•
Genny S. ()tio - Junto ao termo 421.604 - Arquive-se o ped'do de transferência.
lndústr ; a de Fumos e Cigarros
Finamore - Junto ao ree '^tro n.° 170.919 - Tendo em
c i sta a p etição 15.581-65, torno
s e m efeito o despacho de fls. 19v.
-e r a o f iro de autorizai- a anotação
(1n transferência solicitada com a
39.451-64.
Viúva António Narvaez & Cia.
jn e to ao termo 171.591 - Arquive-se o nedido denaotação de
transferência.
José T ode e ira Filho - junto ao
termo 470.307 - Arquive-se o pedido de transferência.
TPIASA - [talo Pieroni. Indústrias Alimentícias S. A. - Junto.
ao termo 483.945 - Arquive-se o
ne(Pdo de •anotação de alteração
de nome.

Processos e termos com exigências a cumPrir:
A Novaquimica, Laboratórios
S. A. - Junto ao rejs'.stro 'número 184.596.
Dansk - Flama S. A. Instituto
de Fisiologia Aplicada -=-• Junto ao
registro n.° 189.160.
Oarde Corrêa - Junto ao re
gistro n.° 189.350..
Solar IndúsCria é Comércio de'
Produtos. Químicos Lida, - Junto
ao registro n." 321.237.
Sombriel Indústria e Comércio
de Produtos Cosméticos 1.tda.
Junto ao termo 441.708.
N. Barbosa & Cia..Ltda. - Junto ao termo 470.200 - 1 - Arquive-se opediclo de transferência de
fls. 8, por falta de cumprimento
de exigência; 2 - Diga a regerente de fls. 15, em face do arquivamento do p eido de fls 8.
B e inasa Brinque.dos Nacionais
S. A. - Junto ao termo 504 891.
Sonlesen Chocolates S. A. Junto aos reg'stros ns. 124.071 e
159.758.
Predutos Vicente Ltda. - Junto re reg'stro o." 166.702.
Suiter (!ri ltrir'l S. A. Indústria
e Comere : o - Junto ao registre
n. '170.493.
Carioca Artefatos de Papel S. A.
- junto ao regStro•n.° 194.899.
B e s'Inin Ildintrias Elétricas S(1ciedatte. Anônima - Junto aos registros ns. 200.618 - :318.960 -235.567 - 275. 933 - 275.934 275.935 - 276.217.
Beilische Anilin & . Soda Fahrik
Aktiengese l l-chaft - Junto ao re-gI r tro e." 31f..446.
Souza, Seahra & Cia. Ltda. 1'19.052.
Junto ao reg l -tro
Flerval de Oliveira - Junto ao
registro n.° 184.153.
Empresa Ci nem a tográ f i ca Comodo S. A. - Junto ao registro
n." 186.792.
Amena Befrigeration. Inc Junto ao reg 4 stro n.° 199.174..
William Pearson Globlings)
Limited - Junto ao registro número 200.847.
Biihme Fettchemie GMBH Jun to) aos reg is tros fls. 77 709 -70 i tI N. - 46.313 - 79.648.
Unilever Tj eiPert - Junto :no
ree ir tro e.° 17 9 61'.
& Cia. Ltda. - Junto
tri S A. --- aoNaskiie
Mercantil . r n'til
termo
434.643
- Armilve-s- o
.Tu'-'n ao teto n.° 19:).975.
ardido
fi transferência.
I)
s.
G P.
seim vett] V.'
- Junto ao
- se o
t1.'-rmo 185.117 - A
l e"'r • n e r e•n
i',-trieio e lida e r anotecilc. de 11,11.:ferân
ao termo 459 854. eia.

(Seço PI)
-
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NOTICWRIO

OPosiçóes:
c oços Artesianas Comer S. A.
- Oposição ao lArmo 136.851 -

Privilégio de invenção.
C. Vau Der Lely N. V. - Opo•
sição ao termo 138.273 - Modelo
de utilidade.
Ameropa Indústria Plásticas Limitada - Oposição ao termo número 100.824 - Modelo industrial
Gráficos Bunner Ltda. -- Oposição ao térmo 149.814 - Modelo
industrial.
Sergio Luiz de Souza Cipo% Oposição ao têrmo 149.616 Modelo industrial.
Edy Cluggisberg
termo 149.827

e

estios em 28-1 2.60,

N° 127.975 - Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos era

ou relativos a sistemas de televis
são paga de Paramount Piatures Com n pontos publicados ene
Oposição ao 28-12-66, fica retific e do o final do
ponto: contrôle de inserção
Privilégio de
de s'.ncronismo, inicio do 90 ponte

invenção;.
Retificação C.e pontos característicos:
N.° 135.354 - Privilégio de invenção para Casas ou Edificações

um sistema, de acórdo etc.
Rio, 4-1-67, assinei e encerrei 5g
laudas do Exnediente, Nillon
vim Xavier, Diretor do S. Do.
c!etmentação.

Quadro demonstrativo das rendas arrecadadas a cargo do DepartamentO
Nacional da Propriedade Industrial, durante o mês de dezemba)
- Lei n.9 4.505, de 30-11-61 - D.O. de 00 de nov:mbro de 1964. de 1966
RENDA INDIRETA - DEZEMBRO DE 1966
CR$

CR$

DIVLSAO DE PATENTES

Buscas Pessolas

20

W.000

SERVIÇO DE RECEPÇÃO
INFOR1VIAÇÃ0 E EXPEDIÇA0

40.02

ti

Depósito de Marcas
Taxa a Cr$ 10.001
Taxa sup. a Cr$ 10.000
Taxa prorrog. a Cr$ 12.000
Taxa prorrog. FIM. a Crl 12.000
Certidões expedidas taxa 500
Segundas Vias expedidas taxa 50)

3.289
32.890.000
109
1.'i75.7300
659
7.903.000
G)
901.,00
4.2"1
2.117.0r0
17 1
8.500.

Depósito de Patentes

Taxa a Cr$ 10.000
Taxa sup. a Cr$ 10.000
Garantia de Prioridade Cr0 2.000
Certidões expedidas taxa 50e
Segundas Vias expedidas taxa 500 .

713
123
1
833
1

7.130.000
1.705.000
2.000
416.500
500
54.846.000 154.846.000

Vistae e Ex:gêneias de Marcas e
Patentes

30.00)

30.0013

DIVERSOS
1.299
2.385

Anuidades
Petições c/taxa

12.248.000

14.523.450

26.771.450

26.771.450

SERVIÇO DE DOCUD.MTACAO
Certidões de busca de marcas
Certidões de busca de patentes
.Autenticarão de marcas
Autenticação de patentes

210
89
36
59

153.4m

44.500
96.000
273.500
567.000

11001e

A

de C. Von Lely N. V. 1)011103
pubPeados em 30-12-66. fica reti.
ficado o 28.° ponto - Edifieur:i@
de acôrdo com o ponto 27, caracterizado pelo fato das fõlhas serena
espaçadas de uma outra porção,
essociada a parede.
N° 135.t-,77 - Privilégio de in.
N"enção - Proce ,. so para preparar
eulfo derivados (ie imidazolinas
agentes ou composições amaciantes baseados nos ditos derivados
de Armour And Co. pontos publi.

Teta,-

•

567.003

82.254.4W

‘--•

Geie Robe;.11 Sa.t!yad o C'010
0b3 1
Diretor Geral
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Publicaçlto rena de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
G Correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido Durante esse '','azo poderão apresentar suas oposições ao Departameni
Nacional da Propriedade Industriai aquéles que se julgarem prejudicados com a conee&SÃO do registro requerido

„. Termo n.° 757.570, de 6-7-1966
Imolam Plásticos e Metalúrgica Ltda,
Guanabara

Termos as. 757.572 e 757.573, de
6-7-1966
Editõra Egucia Ltda.
São Paulo

Trino n. 9 757.57 de 6-7-66
•
(Prorrogação)
Companhia União Fabril
Rio Grande do Sul
Ph.C.JR.KUCAÇÃO

Indústria Brasileira
• Classe 28
A rtelatos c produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outras classes, artefatos de
substâncias químicas no incluídas em
outras clases ã
•
Têrmo n. 9 757.571, de 6-7-1966
EDI MAP — Editõra e Distribuidora de
Materiais Pedagógicos Ltda.
São Paulo

EDIMAP
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clusse 32
rara custinguir: ArImanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
—Termos ns. 757.574 e 757.575, de
6-7-196 6
(Prorrogação)
Continental Gummi-Were
Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

o nti
Classe 10
Luvas de borracha para fins cirúrgicos,
'dedeiras, bacias de borracha duchas,
*comadres, massas plásticas para a arte
'dentária, chapas de dedentaduras, borracha para dentes, preparados para obturar dentes, aparelhos, instrumentos e
utensílios médicos, destinados a tratamento da saúde, bandagens, membros
artificiais, dentes, artigos de proteção
contra concepção e infecções, petrechos
para massagens
Classe 36
Coberturas de cabeça, calçados e sapatos de borracha, botas de borracha, polainas, meias, suspensórios, espartilhos,
suadouros, ligas para meias, capas de
borracha, capas para chuva, Jaquetas
contra intempéries, fatos de borracha e
impregnados, luvas de borracha, cueiros
rougões de operação, aventais de
operação

parado s eprodutos inseticidas. parasiticidas. remédios para rins veterinários,
sabões veterinários e des:ntetantes, saia
veterinários e desintetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para 1.ns veterinários. pomadas uso veterinário, vermiicdas uso
veterinário. desin 4etan,tes e veterinários

Termo n.° 757.581, de 6-7-66
( Prorog ação)
Knoll A. G. Chemische Fabriken
Alemanha
10,4
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
alogos, 'edições impressas, revietas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas. programas
circenses
ClasSe 38
Agendas, ações, blocos de papel para
cartas, cartões, calendários, embalagens
de papel e papelão, envelopes, -faturas.
fichas, papelão, papel em folhas apólices, chegues, duplicatas, debêntures, letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, recibos e • passagens
Têrmo n. 9 757.576, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Continental Gummi-Werke
Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Continental
Classe 21
"ara distinguir: Veiculos e suas 'arte
ntegrantes: Aros para bicicletas. auto
nóveis, auto-caminhões. aviões, :mor
-eeedores. a!avencas de cambio barcos
'regues. braços para velculos. bicicie
as, carrinhos de mão e carretas. camt.
lhonetes. carros ambulantes. camileboes
-anos. tratores. carros-berços carro.,
rinques. carros-irrigadoes. carros, car
nas, carrocerias. chassis, chapas cir.
aliares Para veículos. cubos de veiculo&
-orrediços. oara veiculo& direção. desli.
ladeiras. estribos. escadas rolantes, ele
'adores para passageiros e pára carga
-anates para carros. eixos de direção.
.reioa. boleeiras para veicules, guidão
'emotivas. Lanchas. inOtociclos, molas.
notociclems. motocargas. mota furgões
nanivelas, navios, ónibus, paranhoques
Iara-lamas. para-brisas pedala pantbes
odas para bicicletas.. raios Para bicicle,
as, reboqtle. radiadores Para veiculo&
odas para veiculo& selins. triciclos. ti.
-antes tiara veículos, vagões. velocipeles. varetas de contrôle do tiogador •
icelerador tróleis. troleibus varam,. ett.
Canos, toletes para :arras

-

PRORROGAÇÃO
`le ÇIN

Classe 22
Fios de lã para bordar
Têrmo n.° 757.578, de 6-7-66
(Prorrogação)
1Vlartin-Marietta Corporation
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

" DIWLOC I MENT O"
Classe 16
Materiais para serem usados como
gradientes para misturas de cimento, argamassa para alvenaria e similares, para
melhorar as respectivas propriedades e
especialmente para dispersar o cimento,
reduzir a retração, aumentar a solidez
e para aumentar a resistência à desintegração da composição do cimento
endurecido
Termo n. 9 757.580, de 6-7-66
(Prorogação)
Laboratórios Goulart S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

_NAMESPASMINA.,

- LABORATdRIOS

I GOULART S.A.

Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e pe.
trechos para a medicina, a arte dentai.
ria, a cirurgia e a higiene. Máquinas,
aparelhos e instalações hospitalars, de
expurgo e fins análogos (exceto má.
vais da classe 40)
Termo n.° 757.582, de 6-7-66
(Prorrogação)
Knoll A. G. Chemische Fabriiten

Alemanha
PRORROGAtk

MMTI711/010
Classe 5
Preparado empregadO nas afecções da
pele
•
Termo n.° 757.583, de 6 - 7 -66
'
(Prorogação)
Sieinens-Reiniger-Werke Aktien gesellaehaft
Alemanha

írGigantos
~AÇÃO

Rio de Janeiro
Classe 3
Rinites espasmódicas
TêT1110 n.° 757.579, de 6-7-66
•
(Prorogação)
American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

Classe 8
Apare, instrumentos e utensílios ti. sicoa, químicos, óticos e eletrotécnicos
(exceto para fins médicos e higiênicos);
PRORROGAÇÃO
instrumentos de medição; instalações
para a produção de raios X para fim
não médicos, por exemplo para o cãsme de matriais pelos raios X; tubos
de raios X para caças instalações; dápositivos de rsfriamento e regulagem
Classe 2 para esses tubos; protetores desses tu.
Carrapaticidas, desinfettantes e mnroca. bos; suportes para essa tubos: coluiiR
ções para animais, farinha de ossos. para esses tubos; bobinas de induçíical
medicamentos para aisinie:s, aves, pieinterruptores da emente elétrica

GANADOL
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ARCAS DEPOSOTADAS
Publicação folto do acordo eoin e art. 120 do Código da Propriedade dustrial. í0 claU da publicagab amaçará
, praao podara° apresento' mo ossoaktica oDsportaneento
o pra= do Cã dica para o deferimento do pedido. Duranto ftzA
Nacional do Proprbodade Enduatrial aquêlea que ao julg arem prejudicadas cem a ec-ãowc (ks vegiateo requerido

& corroa

Termo n.9 757.584, de 6-7-66
;iemens-Reiniger-Werke Aktiengesells:,
ahaft

Alemanha
nORROGAÇAQI

Termo n. 9 757.585, de 6-7-66'
(Prorrogação)
E. Merck Aktiengesellschaft
Alemanha

•
PRORROGACAril
_

tremei°, entretelas, flâmulas, fitas. AmaIas, filtros de café, galões, laços de
chapéus, mochilas, montas, nesgas, em.
oreiras pasaamanaries. palmilhas, p.a.
vios, passamanes, ponpons, pingentes
•endas, rédeas, rédes, sacos, sacas. ca.
colas. tiras, telas , oara bordar. seroas
Termo n.° 757.590, de 6-7-66
Ibelo — Metallwarenfabrik Hermann
Zahn Kommanditgesellschaft
Alemanha

_,F1E.ÈjIX,Tfi
Classe 10
'orsli distinguir: Abaixa-linguas, obre.
mces adenótomos, afastadores, agrafos
Classe 3
nen ossos. agulhas para injeção. algo.
Agua oxigenada
o hidrófilo, alicates. amalgamas. opa.
odores, aparadores para fins médicoTermo n.9 757.587, de 6-7-66
(Prorrogação)
irúrgicos, p arelhos ara massagens.). opa.
C. Friedr. Era.
ighos de pressão arterial, aparelhos de
limem:aia. aparelhos de raios ultra-vio.
Alemanha
eta aparelhos de Raio X. aparelhos
le infra-vermelho, aparelhos de surdez
eseotes para enfartam ataduran, bis.
• 1-PRORROGÁCÃO
SI
:.edras preciosas e suas Imitações. adôr
sarros) para arado, grades de discas
--aria. cadeiras para clinica médica. ca.
2a1ras de rodas, cambraia hidrófila. ca.
ItfiCtS, cataplasmas de feltro, cêra poro
Classe 11
'nsrutnções e articulações, cõra colas
Navalhas para barbear
2. datas para (tris clinicas, cintas uca.
Termo n.9 757.588, de 6-7-66
teltcoia, colheres cortantes, compremas
amprcsono de tecidos, co3t6tossas, core. Ibelo — Metallwarenfabrik Hermann
, Zahn Kommanditgesellschaft
dentes artificiaia. dentaduras, Cbe
Alemanha
2=ares dilatadores. duchas. drenas.
islevadorea, espéculos. esponjas. estufas
põttibri. escapelos. escopros. extrato.
roa. escavadorea, fios de linho para fe.
-r-iciaa. facas. gachos para múscukra, ca.
Ifirsetirce, ganes, godivas goivas. gêa.
Classe 44
na, grampos para saturas. guta-percha
Isqueiros
`.ftterennetros. irrigadores. instrumentos
Termo n.9 757.589, de 6-7-66
.;rós paro limpeza e polimento para fins
dentológicos, lixas, luvas e dedeiras Ibelo — Metallwarenfabrik Hermann
Zahn Kommanditgesellschaft
barracra, limas para ossos, lancetas
iner,300 plásticas paro fins odontológi
Alemanha
mascaras para anestesia. atesas de
gperaçoes. 012009 para curativos, maridos artificiais perfuradores, péc e bra.
sas artificiais, perfuradores 69~3, pia
Doa cra obturações de canais, oreeki.
Classe 44
na, (2.00/0 para garganta, pinças ano
Isqueiros
ancsio, rotos cirúrgicos de lã de pau.
ruge e rodas para desgaste dentário. --Tr
rmo n.9 757.591, de 6-7-66
mrloodeiras. sandaraca seda o crias pa,
S. A. de Tecidos Votex
PO Muras, sacos paro gelo e bolsas
Sgo Paulo
.3ana agua quente, sondas. seringas pa.
f>
lavocess e !Mações, serras, °erras pa.
PRORROGÃÇAa
requiotemia. termômetross, testouras,
epasios. ventosas, verniz itolanste para
Fias odontológicos
Termo n.° 757.586, de 6-7-66
INDOTRIk 2RASEIN
Emanuel Merck Offene Handelsgesellsrhaft
Classe 21
Alemanha
Para distinguir artefatos de algodDo
nylon, plásticos, cânhamo, caro& luta.
1 PRORROGAÇÃO
10., linho, paco-paco, remi. raiou qeda
natural e outras fibras: Alamares. aatcadores, bicos, bolsas, de tecidos para se.
nhoras. bordados, borlas, bandeiras. cordões. cadarços, coadores de café cober
Classe 3
farmacêutico anti-espasmõ- tas vara raquetes. coberturas oara ca
Usa
valos, debruas, enfeites, etiquetas, endica

CUIM

-/COUBRETTE

ARAG 111P

tEUPAVERIN
psoduto

Classe 44
Isqueiros .
Termo n." 757.592, de 6-7-66
Indústrias Brasileira de Artigos
Refratários S. A. — IBAR
São Paulo

Termo n.° 757.595, de 6-7-66
Marko Djuragin
Sess Paulo

Classe 8
Para distinguir e assinalar um apare°
lho termoconvemor a combustível unia
versai para a produção de ar puna
Termo n.° 757,596, de 6-7-66
Indústria e Comécio de Detergentes
Ca..Sol Ltda.
Brasília
.1

o
,
GEtzMiwki+a

S 0
TwollleSirm

IPRORROGAÇAQ
,

51

WINSTRIIR MASi[094

Classe 16
Para distinguir: Amido, anil, azul tb
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivo
algodão preparado Para limpar metals,
detergentes, espromacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare !aveia»
deria, limpadores de luvas, liquidos da
branquear tecidos, líquidos mata-gorál&
raa para roupas e mata óleos para tora'
pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicaM
de sódio, soda cáustica, sabão em tia,
sabão comum. sabão de esfregai e C2P
persáceos. tijolos de polir o verniz
para . calçados
Termo n.° . 757.597, de 6-7-66
Walgreen Co.
Estados Unidos da América

Classe 15
'ara distingu:r: Artefatos de ceâmica,
:arraiana. faiança, louça vidrada para
ui) caseiro, aparelhos de cht, d café.
ie Jantar, serviços de refrescos e de
aebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
atr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
ides, botijas. bales. ..--..s±eteiras canecas
:astiçais, chavenas centros de 1312Y321,
eompoteira. cubose, descansos de parca.
ana. escarradeiras. espremedores fileis
-unis, gerra ças, globos. jardineiras, ser.
'os. jarrões. lavadedos, lavatórios leiPRORROGAÇÃO
eiras maçanttas de por..elana, montesinhas, molheiras. moringas,
dedestais, pias. pires; polvilhadires.
parta-facas, pores, piáadores, receptáculos, saleiros; serviço de chá; taças
1VALGREE CO .#
para café. travessas. terrinas. orinóia
USA
Termo 11. 5 757.593, de 6-7-65
Calçados Chaia Ltda.
Classe 3
Guanabara
Preparados farmacêuticos e medicinal:g
Termo n.° 757.598, de 6-7-66
A. S. Amaral
Espírito Santo

WALGREE

CNN WIL DOS

Classe 36
Compra e venda de calçados para
homens, senhoras e crianças
Termo n.9 757.594, de 6-7-66
Hubert° de Marchi Gherini
São Paulo

RRORROG ÇãO
VRONOLIJ,1
ODÚSTRIA IMILEIRA
Classe 8
Interruptores elétricos autornáticp,

k‘s6CO do sob& ogradavol. propotard
Wris acalento Mudo c. r
2,1

A. S. AMARA e'.
AVENIDA VITORrA NA 72714
t•Ç IFOKZ 48.55
CAIXA POSTAL. CSSU
k4 more t EST ESP. SANTO-MU'
Classe 41
Artigos da classe

133 Guln2a-13;rt

,re; R,í3

?zE,t1.;. o

SOE

Ej

OS

PenecçE.o fien_-, de clolrc cz-,:n o ar?,. ti50 do Cádism da Propric..ndad2,
da
a prazo ee l ::11e3 nra o da'.'ertmento de pedida Duramo wao., pra= p zderilo z.;:Tezant3r cue.3 cpz•zIcf:x
Ér,u.'srlw :suo
ararstrejer.l:w.....rice. za. a ezi."=5:2,
rzjin9:-..:3ecesrisia
Térmo P.° 757.599, de 6-7-1966
Tintas Coral S.A.
São Paulo

PROIM3g,i0

Iradástria

Swasfle.h-rt

Oase.2. 1
Paro distinguir: Absorventes, acetona
iãaidos acetatos, agimites qt:imicos nu,
co tratamento e coloraçãc de fibras. te
Cicios couro. e celulose: agua-raz. ai
hum . ria. anilinaa alurnen, alvaiMe., aiWiantes industriais. aluminio c-rzn pó
arnimiaco. anhoncruseantes anri
tes. anti-corrosivos. anti-detonanteo. azo.
latos água acidularia para acumulado
oxigenada rara fins irxhistri
aia amônia: banhos para galvanizaçãe •
benrinas. henzial betumes bicarbonato
de sódio. de potássio; cal virgem. car•
crões, carbonatos catalizadores cedido
• , hánas fofocá ficas composições r.a
tintares de incêndio, cloro, corrosivos
ezomatos. corantes. creosotos: ciescoran
2es desmcrustantes. dissolventem ecnui
35es "°,,riráficas. enxofre. eter. esmal
4es. eestearatos: tenol, iilme sensibiii
altios para fotograliari. fixadorea flui
dos Para treicis. tormol tostatos innusttialS
iósí.oros Industriais
fitioretos.
indentes para solda: cialvaniz adores.
se:atiras para loroara liai- e pinturo.
iglicerna: hidratos hidrose'.thos;
aneannizantes. locluretos lacas: massas:
•
pintura. rnapnt,sio. mercúrio. ultra
2os. rtecrirr.! zariares. rtitrozelu:zszi pro
Oxidas. oxidán re. óleo -„,-;-ma Pin tura ôlec
frll linharz produtos quirniew nora tar
pressão. potassa industrial papéis he.
lográ ticos e preliocopista odientas sen
alvela. papéis para fotowaf.as e análi
Des de laboratório. pigmentos. potassa
pei• metálicos para a composição de tio
f7as c-reparações para i'otogratias. arado
lOs nora ni quelar.. oreear e cromar
0i-orbito: 7:ara diluir tinas Prussiatos-ll
2e ativos. removedores sabão neutro
Gais salicilatos 'secantes, sensibilizar:tas
enfloro& soda cáustir- soluçe2s qui=
er..9 de uso tirduStrial. solventes. st:atos • tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro, paredes
Construções, decorações. couros. tecidos.
ffibras, celulose, barcos e veiculas. talco
thiner vernizes. zarcão
Termo n.0 757.600, de 6-7-1966
Agfa Aktiengesellschaft
Alemanha
.

ra; aparelhos examinadores de cores;
aparemos visores pear examinar limes
n.i.niatures, cortade_ras para fotografias;
prensas para esmaltar; relógios sinaleiros para cãmara esce.ra filtros de luz
te:d:ográlicos pear objetivas e iluminRçãj
de câmara escura; parasol para objetivas; objetivas fotogra.:icas; obturadores
kitográt.cos; telêmetros e fotómetros fotográficos lâmpadas flash quarlos para
dLpositivos tripê.s pa;ra fotografias;
aparelhos e projetores sonoros eine;
alto-falantes; pertences de iluminação
para aparelhos óticos
Termo n. 9 757.601, de 6-7-1966 .
Serrana S.A .de. Mineração
São Paulo

rnurtiweAkimv

II 1. ,,t7-:-:_rotw=w2.......w
. .3
1 t

1 c_2 2r© .
,.1--..:...,v,_D,r/-;i:;tni,
i

r. 9

737.610, de 6-7-1966
Pirii de Aze-v-22_0 .T.1:.Szjrn
Gun,abara

aldeei JSRU ©211C
i
33
Titulo

C _wise.

Nome Coercial
'Ferino a. i57.605, de 6-7-1966
Companha Imobiiiária, Lomerrial &
Agrico .. a d,)
Ceará

E D I 2'

.i: O

Tèr,ao n. 9 757.611, de 6-7-1966
EP — Escrito Brasileiro de Estud
- e Projetas I trin.
Guanabara

5-- 2.-FrJ;.;strio
de
e.

CIDADE T2 raRTAIEZA

Nerre Comercial

Termos os. 757.6 .„o e 757.607, de
6-7-1966
Em p resa Pop. ...- e. Abasteci/hen°

'Ermo
757.o12, c 6-7-1966"
c...rnesto da Siiva Carneiro
Guanabara

tClà ,.."-","T PASát ,CZCPagfef ,1.4
51.7.:,---.: ntri;',9/:),

.(1\-

s.As"' 11
;

jj

\s

, .....--:--::::_----,--1"--'-----41
conscivas e Ct= rc'r
geral
Classes: 41, 92 e 43
Sigla

Arroz, feijão,
Classe 2
Adubo
Termo n.9 757.602, de 6-7.1966
Associação Congvegação de
Catarina
São Paulo

.v,. :as

em

nrir.
_

757.613, de 6-7-1966
rm Silva Ca.-neiko
Guanabara

Tetimo n. Q 757.602, de 6-7-1966
Companhia Melhor..::-.-1-ntos de São
Paulo —
cfé Papel
São Paulo

u ,,Jd-N5-6„Já r

,<•
•

'

32 ,33 e r:J
pn..pag.izda

rirmo a.' i57.tel 4, de 6-7-1966
Er' » t() ( I a Silva Carre'ro

CW/R n'19

‘,../,,17.aba'rz'

a'js

•

_

-.-

It

`
n
Classe 33
Titulo
Termo n.° 757.603, de 6-7-1966
IndIstria e Comércio de Bebidas
Carlini Ltda.
São Paulo

Passatempos

InffloMo. ESTwUeSrra

Aparelhos fotográficos e cinematopráfiCln,,R 43
coa para tomar vistas e de projeção;
langues de revelação com pertences; ba- Agua a gasosas. haturuis ou artificiais:
mheiras de lavagem; enxugdaeiras para caldo de cana. 'caldos 9e frutas; pua
becar filmes; prensas copiadeiras; am- rani; refrescos, refrigerantes; soda; xapliadores; lânrpadas para câmara escuropes -=.,,sra retrescop

y;

jj,"..).:9

cza

Classez: 32, 33 e 50
E:pressão de propaganda

Classe 49
Têrmo 51.0 757.609, de 6-7-1966 Lanchonete Nlossouri Ltda.
Guanabara

FRGahr,'WjÃO

Classe 8

COMéki3 e Rs-js.wntações
Atlant:co Ltda.

Ter:Lo

Classe _i3
'tu,'

i-ç,yÇpfij'

i

• Térnco n. 9 757.604, da 6-7-1966
Comércio e Representações Atlântico
LimItaoda
Guanabara

Termo n.9 757.615, de 6-7-1-9-66
Ernsto tia Silva Carneiro
Gim nu abnra

7/.- - o
tgO)J7
r

Tind(113-11..
Classe 4!
Artigos da clrtisz

•_
Uzpressão

32, 23 L5.)
:!,
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Cuinta-:eira 12

*Ir
puncagia c2—Eça_.^.t
•U'is
Puaticaçâo falta de anCcdo e= o art 135' da eddlgu dia Prortriae. Entundal.
o ...v.rvez o prazo de CO dias para o dalertmantu oE.i£JI.do. Durante Cm prazo puturtr 5-T-r=ea suas cpcivie.sa o rap..7t=23
ae
EY-animai da Proprinclude Ireastrta! eguãla, ve se . 2u12We= 1)7e2 ,221c3w atirr
o MIStre eeiiaefJ
Têrino n. o 757.616, da 6-7-1966
Otto jolm Veiga Dunhofer
. Guanabara

Classe 33
irviços de tratamento e beneficiamento
detfitos (lixo), para eliminaç;;.o ou
transformação

nilha, colorau, cominno, cravo, essências
para bolos e doces, extratos e massas de
tomate, louro, molho de pimenta. mostarda, noz moscada, pimenta, fermento
e sal (excetuando-se expressamente a
marca para vinagre e herva-mate)
Termo n.° 757.619, dc 6-7-1966
(Prorrogação)
Cervejaria Pérola S.A,
Rio Granda do Sul

1-6-ma ri.° 757.624, de 6-7-1966
Société Des F-Isines Chimiques
Rhône-Poulenc
França

'Ç P.,
• [1

PRORROGAÇ,©

r-

RODOLE

PROW.9.027.gfle

Guanabara

Classe 43
Guaraná
Termo

n. 9

757.620, de 6-7-1966
(Prorrogação)
Cervejaria Pérola S.A
Rio Grande do Sul

Termo n. o 757.626, de 6-7-1966
Jornal dos Sports S.A.
Guanabara

Revista da Uona de Casa

PELã

FRORRUhAÇA0

CLase 38
Papal c seus ai,elatos, livras não
impressos. Impressos em geral
Termos os. 757.631 e 757 632

Mn 'X

'Termo n.° 757.621, de 6-7-1966
Cia.
Botelho, Irmão
Rio de janeiro
•
..•

.à
111m

Classe 1
Tintas e vernius

Termo n.° 757.618, de 6-7.1966
.mp-esa jornalística Brasileira S.A.
Guanabara

Classe 32
ara distinguir: Almanaques, agendas,
!Itã ios , álbuns impressos, boletins, ca!logos. edições imprwsas revistas, õrãos de 1,ubliddades. programas radiomico, rádio-televisionadas, peças teatral ,: e cinematográfi s as, programas
circenses

r' p g

Clia•se 32
Para ca,rup,j uir Alm-nacue:4
anuários, álbuns impre sos, halerins
C:5.1°ga% ed1ções impressas, revistas. ord
gEos de putiliciihdes, programas ra.unr+
tônicos. rádio-televisionadas, peças tea...
trais e checnatográticas, programas
circenses
—
Terra) ia o 757.630, de 6-; -1966

Ce,
Classe 38
ções, apólices, cartões comerciais e de
sitas, cabogramas, cheques, cupons,
.1i,entures, duplicatas, envelopes de
ialquer tipo etiquetas impressas, fatais, letras de câmbio, notas promissóas, papéis de carta, recibos e rótulos

1-1'.11
LP,

Claáse 1
Óleos para tintas e vernizes
_
Termo n.° 757.625, de 6-7.1966
Société Dcs Usines Chinques
Rhône-Poulenc
França

Termo n.° 757.617, de 6-7-1966
Empreend:mentos e Participações
Nôvo Rio S.A.
Guanabara

Termo n.° 757.628, de 6 7 1966
Jornal dos Sports S.A
Guanabara

Willys-Overland do 13rasil S.A. .aw,
Padústria e Comércio

Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agnidas,

Classe 43
Soda
Termo n.9 737.622, de 6-7-1966
Société Des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc
França

PRORROGAÇA0

RO OLIN
Classe 41
Classe 1
:arnes consrevadas, carne seca, lombo,
Óleo para tintas e vernizes
iortadela, paio, presunto, salame, salsi_
ha, xarque, linguiça, bacalhau, peixes
Termo n.° 757.623, de 6-7-1966
onservados erixova sardinha, camarão,
Société Des Usines Chimiques
iticinios, creme de leite, leite condensaRhône-Poulenc
o, marteiga, queijo, batatas, banha, s geFrança
'iias de galiala e de mocotó, mel teuPRC
2.; tr"?...,e'.ÇA0
inho, óleo de peixe, margariaa, trutas,
meira, azeitonas, castanhas, cebola,
PRO221101d
ôco bananada, pessegada, marmelada,
l oiabada, bombons cramel os. arroz,
veji cLvrda, cevadinha, farinha de
.soct7t otr; ernr.:72 egit.eteUe2
.C•P.R.4,4ça
landi- a, de milho, feijão, fubá, trigo,
çúcat aa-irata cangica, biscoitos, bainc! • !. f !
has, larelu, massas alimentícias. massas
,.etitica
Uma
espec-.
'ara sap7i tapioc, óleos comeslivels
de
anti-piogénica raliJalente
aroço de algodão, babassii, azeite, bau-

de

6-7-1966

anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
•tálogas, edições Ingressas, revistas. ar
gãos de publicidades. programas radiofônica rádio-televisionadas, peças iea.
trais e cineanatográficas, programas
circenses
Termo n.° 757.627, de - 6-7--19-66 Jornal dos Sports S.A.
Guanabara

.ERAIS'ILJA
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes nle
ineluidas ara classes 7, 10 e 17
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes.
exceto a z'iqc,:ims e mo:ores
.• Terme. a. '

.633, de 6-7-1966
Ricard
França

JOGOS U.
PELADAS
LIst 3'

Alluan.a,..ues, agendas.
anuários, álbuns impressas, boletins, catálogos, edições impressw, revistas, órgãos de publicidades, o:agrar:as sadio.
Para distinguir:

fônicas, rádio-talevisionadas, peças tca.
- trais e cinzmatográfizas. prouamas
circenses
Térmo n.° 757.629, de 6-7-1966
Fnrica Trianon cie Bc!sdas
Guanabara

Lí!

•
Clisses: 41, 42 e 43
Frase de proarl---ard

Classe 42

Um aperitivo
Termo n.° 757.634, de 6-7-1966
Magnesita S.A.
Minas Gerais

i9
/' 4) 11
aisse 4
Talco Cai bruto e r Iverizado
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Publicação feita de acórdo 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 ene prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional
da Propriedade tridustrtal aquéles que se julgarem prejudicados com e concessão do registro requer:no
lia~,
•

CUITOT

Termo n.o 757.635, de 6-7-1966
International Latex Corporation
Estados Unidos da América

Termo n. 9 757.638, de 6-7,1966
Etrusca Ltda.
Rio Grande do Sul

LANCHONETE
MARCOENSE
Classes: 4f.., 42, 43 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 757.637, de 6-7-1966
Indústria e Comércio Tentation Ltda.
Rio Grande do Sul

11, ir R U-S C A

Classe 32
Revista
Termo n.9 757.643, de 6-7-1966
Dentadfarma — Comércio e Representações Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 36
Comércio de calçados e roupas feita
Termo n.° 757.652, de 7-7-66
Indústria de Artefatos de Couro
Porão 74 Ltda.
São Paulo

PORÃO 74

Ind. Brasileira/

DENTALFARMA
Classe 40
Móveis
Termo n.o 757.639, de 6-7-1966
IVIellO & Fraga Ltda.
Rio Grande do Sul

CAFÉ
BECK
Indústria Brasileira
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n. 9 757.640, de 6-7-1966
Indústri ade Balanças Continente Ltda.
Rio Grande do Sul

CONTINENTE
IND. BRAS.

CAFÉ
RIOPARDENSE

IN't/155:iftLét

Cia.,.se 43
Perfumes

RIBEIROIA

.

Classe 50
Balanças
Termo n.° 757.641, de 6-7-1966
R. L. Strohschoen
Rio Grande do Sul
TWATION •

Termo n.9 757.649 de 7-7-66
Damasceno ês Rodrigues Ltda.
São Paulo

CINE-FÃ-CLUBE

'CROSS.YOUR-HEART)
Classe 36
Para distinguir: Artigos- de vestuários
• roupas feitas ein 'geral: Agasalho&
•ventais. alpargatas. anáguas. blusas.
tas. botinas, blusões. boinas. baba.
ouros bonés, capacetes, cartolas, cara-Poças casacão, coletes, capas, chatas;
cache cols. calçados. chapéus, cintos,
Cintas. combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções. calças, camisas, camisolas." camisetas,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasias. fardas para militares. cowid po tais .saoBaa •scanalaa amo wa4uu.,
traldas, galaçhas, gravatas, gorros. ogos de angarie. jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias:
miras manu.s, mandrião, mantilhas, .paletós. palas. penlioar pulover, palatinas:
penas. Pauches, aolainas, pijamas, pu
nhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
maceres. shorts, sungas. stolas ou siados
toucas. turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.9 757.636, de 6-7-1966
• Café e Bar Marcoense de Cascadura
Limitada
Guanabara

Têrmo 11.0 757.642, de 6-7-1966
"Cine-Fã-Clube", Publicidade &
Promoções Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 41
' Café torrado e moído

Classe 50
Odontológicos — Acessórios para
farmácia e Representações
Termó n.9 757.644, de 6-7-1966
"Studio" — Decorações e Comércio de
Móveis Ltda.
Rio Grande do Sul

tudto
Classe 40
Móveis
Termo n.'' 757.645, de 7-7-66
Confecções "Lortex" Ltda.
São Paulo

LORTEX
Classe 36
Para distinguir gen&ricamente artigos
de vestuários
Termo n.° 757.646, de 7-7-66
Oficina Mecânica Imperatriz Ltda.
São Paulo

WERATR1i.
Ixd. Brasileira
Classe 33
Oficina de consertos para veículos
Termo n.° 757.647, de 7-7-66
Cirúrgica Piracicabana Ltda.
São Paulo

FIRACIOABAVA.
Ind. Brasileira

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
757.6'53,
de 7-7-66
Têrmo n.9
Lee Wolks — Auto Mecânica Ltda.
São Paulo

LEE WOLKS
Ind. Brsileira)
Classe 6
Motores
Termo n.° 757.654, de 7-7-66
Manufatura de Molas "I. C. K.
Ltda.
São Paulo
J.C.K..

LAd.

brasileira

Classe 11
Molas
"Termo n.9 757.655, de 7-7-66
Mercearia e Frios Mirense Ltda.
São Paulo
* MIRENSE " ,

Ltd. Brasileira

Classe 41
Salame, salsichas, mortadela, linguiças,
presuntos, roz-bife, queijo e carneç
Termo n.° 757.656, de 7 -7 -66
Creações "Medicis - Ltda.
São Paulo

MEDIO1S
Ind. Brasils.ira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Classe 10
aventais. alpargatas anáguas. blusas.
Material cirúrgico médico hospitalar botas. botinas blusões boinas. babadouros. bonés capacetes cartolas caraTermo n.9 757.648, de 7-7-66
puças casacão coletes capas. chales.
Gráfica Marciari Limitada
cachecols calçados chapéus cintos.
São Paulo
Cin
combinações corpinhos. calças
de senhoras e ir crianças, calções calças camisas. camisolas. tamisaras.
- MARDIARI
Ind. brasileira
cuecas, ceroulas. colafthos. cueiros,
galas. casacos. chinelos dominós. acharClasse 38
nas. fantasias, fardas para militares coBlocos de papel cadernos de escrever, !Poiais. fraldas. g alochas. g ra varas, gnrlivros fiscais, livros de contabilidade, ro, fogos dt !ingeria. ianuetas.
impressos comerciais e contábeis
luvas, ligas. lenços. mantõs. melas.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data *a publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional * da ProPriedado Industriai aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do :agira" requerido
Termo n.9 757.661, de 7-7-66
maiôs, mantas. cnandribo. tnastilhas. coa
para sala de jantai e sala de visitas. cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
peugas. pouches, polainas, pijamas, puTuna Lubrificantes Industriais Ltda.. conjuntos para terraços, tardia e praia, Nos, frios, !auras secas naturais e crisSão Paulo
aboa. perneiras. quimonos, . regalos
conjuntos de armários e gabinetes para talizadas, glicose, goma de mascar, gorrobe de chambres roupão. sobretudos
copa e cosinha, camas cabides. cadeiras duras, grânulos, grão de bici. gelatina,
'suspensórios, saldas de banho, sandálias
giratórias, cadeiras de balanço, caixas goiabada, geléias, herva doce berma
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
de rádios, colchões, colchões de molas, mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
);Csi . rins4eiral
toucas, turbantts. ternos, uniformes
dispensas, divisões. divans discoteca: condensado, le:te em pó. legumes em
e vestidos
de madeira. espreguiçadeiras, escrivani- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Classe 47
'Ferra° n.° 757.657, de 6-7-66
Para distinguir combustíveis, lubrifican- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas sas alimendcias, mariscos, manteiga.
Oficina Mecânica Bonan Ltda.
tes, substâncias e produtos destinados à mesinhas mesinhaf para rádio e televi. margarina, marmelada, macarrãl, mas»
São Paulo
iluminação e ao aquecimento: álcool .ão. mesinhas para televisão, moldura: sa de tomate, mel e Anelado, mate, mas-'
motor, carvão 'a gás hidrocarboreto, sara quadros. aorta-retratos. poltronas sas para •m:ngaus, molhos, moluscos,
gás metano, butano e propano, gás en- poltronas-camas, prateleiras, porta-cha mostarda, mortadela, nós moscada, noNAN
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- oéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e zes, óleos comestiveis, ostras, ovaR,
vitrines
Ind. rasileira xas lubrificantes, óleos combustíveis,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
óleos lubrificantes, óleos destinados à • Termo n.° 757.664, de 7-7-66
pudins, pickles, peixes, presuntos. pas
Uasse 21
iluminação e ao aquecimento, óleos
, Cia. Central de Veículos
tes, peta-pois, pastilhas, •pizzas pudins'
Para dist.nguir: Veiculos e suas partes
para amortecedores, petróleo e
•
São Paula
queijos, rações balanceadas para aniintegrantes: Aros para bicicletas, autoquerosene •
mais, requeijões, sal, sagá, sardinha;
móveis. auto-caminhões, aviõee, amorsanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
Termo n.° 757.662, de 7-7-66
" CENTRAL
-aal23 'minam •aDo:dm 'zepelim 'semi
breques. braços para . veículos, bicicle.
G. B. Comércio de Materiais Para
Ind. Brasileira'
rim, tremoços, tortas, tortas para alf•,
tas, carrinhos de mão e carretas, camiConstrução Ltda.
•
mento de animais e Eives, torrões
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
São Paulo
Classe 21
toucinho e vinagre
carros. tratores, carros-berços. carros.
Para distinguir: Veículos e suas partes
tanques carros-irrigadores, carros. carintegrantes: Aros para bicicletas, autoTermo n. 9 757.666, de 7-7-66
roças. carrocerias, chassis, chapas cit.'GB
móveis, auto-caminhões, aviões,' amorSolest — Representações Ltda.
cularee para veículos, cubos de veiculas.
Ind. Brasileira
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
São Paulo
corrediços para veículos, direção, deslibreques, braços para veículos, bicicle.
Qasse 16
gadeiras . estribos. escadas rolantes, eletas, carrinhos de mão e carretas, camiPara
distinguir:
Materiais
para
constrta
vedores pare passageiros e para carga.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
• " SQLEST"
engates para carros, eixos de direção, .ões e decorações: Argamassas, argila. carros, tratores, carros-berços, carrosareia,
azulejos,
batentes,
balaustres,
bloInd.
Brasileira,
freias, fronteira, para veiculos, guidão,
sos de cimento, blocos para pavimenta. tanques, carros-irrigadores, carros, carloeomotiVas, lanchas. motocicliss, molas. aão.
Classe 33
calhas, cimento, cal, crê. chapas roças, carrocerias, chassis, chapas cirmotocicletas. motocargas moto furgões. .solantes.
Representações
caibros, caixilhos, colunas, culamo para veículos, cubos de veiculas,
asanivelas. navios ônibus. para-choques.
corrediços para veículos, direção, deslipare. lamas. para-brisas, pedais. pantões chapas paia coberturas. caixas dágua, gadeiras estribos, escadas rolantes, eleTermo n.9 757.667, de 7-7-66
-aixas
de
descarga
,
pare
etixos.
edificarodas para bicicletas, raios para bicicleSimper — Parafusos e Ferragens Ltda.
vadores
para
passageiros
e
para
carga,
,ões
premoldadas.
estuque,
emulsão
de
tas, reboque, radiadores para veículos.
São Paulo
engates para carros, eixos de direção,
rodas Para veiculos, sieuins, triciclos, ti- aase asfáltico, estacas, esquadrias, estru- freios, fronteiras para veiculos, guidão,
aas
metálicas
para
construções,
lamerantes paia velculos. vagões, velocipelocomotivas, lanchas. motociclos, molas,
deo. vareta de contrôle do afogador e las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
motocicletas, motocargas moto furgões,
aceleradoi troleis. troleibus, varaes de ie junção, !ages, lageotas. material iso- manivelas, navios ônibus, para-choques,
lante
contra
frio
e
calor,
manilhas,
mascarros, toletes para carros
sas para revestimentos de partdes. ma- para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
Termo n.° 757.658, de 6-7-66
letras para construções, mosaicos, pro- rodas para bicicletas, raios para biciclePanei Pavimentação, Terraplanagem e lutos de base asfáltico, produtos para tas, reboque, radiadores para veículos,
Engenharia Ltda,
tornar impermeabilizantes as argamas- rodas para veículos, seuins. triciclos, tiINO B R ASILEIRA
1
sas de cimento e cal. hidráulica, pedre- rantes para veículos. vagões, velocipedee,
varetas
de contrõle do afogador e
gulho, prbdutos betuMinosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas acelerado- troleis, troleibus, varaes de
Ind.Pgffileira
para revtstimento e outros como na pacarros, toletes para carros
Classe 11
vimentação, peças ornamentais de ciClasse 33
Têm°
n.° 757.665, de 7-7-66
Pavimentação, terraplanagem e enge:-, mento ou gesso- para tetos e paredes,
Ferragens, ferramentas de -tôda espécie,
Mercadinho Bôa Esperança Ltda.
papel pare forrar casas, massas anti- nharia
cutelaria em geral e outris aragos de
•
São Paulo
ácidos para aço nas construções, par•metal a saber: Alicates, alavancas, ar• Termo n.9 757.659, de 7-7-66,
queies, portas, portões, pisos, Atolarei
mações de metal, abridores de lataa,
dústria e Comércio de Lustres Joana para portas, tijolos, tubos de concreto,
•arame ilao ou farpado, assadeiras. aça.
"BOA ESPERANÇA"
D'Arc Ltda.
telhas,. tacos, tubos de vtntilaçáo, tancareiros; brocas, bigornas, baixelasg
had. Brasileira
ques de cimento, vigas, vigamentos e
bandeijas, bacias, baldes, blmboniereta
vitrõs
* JOANA D'ARC"
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, cOa
Classe
41
Iheres para pedreiros, correntes, cabides:
Termo n.9 757.663, de 7-7-66
Ind.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, chaves; cremones, chaves de parafusos,
Credi-Móveis Dutra Ltda.
.Classe 8
açúcar, alimentos para animais, amido, conexões para encanamento, colunas,
São Paulo
Lustres
amendoas. ameixas, amendoim, araruta caixas de metal pare portões, canos
ie
arroz, atum, aveia, avelãs, azeae azei- meei, chaves de fenda, chaves isglessi,
Termo n.° 757.660, de 77-66
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, cabeções, canecas, aipos, cachepots,
-7rge Roberto Paguara, Ricardo Conbiscoitos, bombons, bolachas, baunilha, centros de mesa, co q ueteleiras, caixa*
tas, Renato Silveira da Motta, Archa
café em pó e em grão, camarão, canela, pare a condicionamento
aedeg José Pinheiro Scabbia e Carlos
de atmentos,
em p au e em pó, cacau, carnes, chá, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiClasse 40
Eduardo Guida
.4óvela em gerrb, de metal, vidro, de caramelis. choc6lates, confeitos, cravo ras, conchas, coadores; distintiVos, doSão Paulo
aço, madeira, afofados ou não, incha cereais, cominho, creme de leite. cremes bradiças; enxadan, enxadões, esferas,
give móveis paal escritórios: Armários alimentleios, croquetes, compotas, can"THE RUBBER
engatas, esgu:chos. enfeites para arreios.
armários para banheiro e para roupas gica, coalhada, castanha, cebola,-conda • estribos , esferas
SOUBS"
para arreios, espumausadas, almofadas, acolchoados para mentos para alimentos, colorantes.
Incl. Brasileira\
móveis, bancos, balcões, banquetas. cl .uriços, dendê, doces, doces de fru- deiras: formões, 'vices, ferro para cortar
Classe 32
hnnclefas domiciliares, berços, biombos tas. espinafre essências alimentares, em- capim fa srolhis, facas, facões, fechaarogramas radiofônicos, televiMonados
cadeiras, carrinhos para chá e café padas, ervilhas. enxovas, extrato de toa- dura:. ferro comum a cai vão, Pèrateiras,
hiii
e revistas
çôrma, n"- freios para
Conjuntos pata dormitórios, conjunto: mate, farinhas alimentícias, favas,
fé~das de ferro, frig:dciras; ganchos,

SIMPER
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Publicação feita de actird0 com o art. 130 do Cóckgo da Propriedade Industrial. Da data da putlicaaa_e c,:..rocçara
CO= a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas o posições ao Departa,Truite
Nacional da ?ropriedado Industrial aqueles que se ,11.0,5, 3,ren3 prejudicados com o cuncessL'o o rist
iuerldo
orelhas gar 4os, ganchos para quadros
Termo n.° 757.671, de 7-7-66
gnnzis para darruagens; insignias;
Panificadora Doçura Ltda,
'Ominas, liroreiros. latas de tfsa.
São Paulo
jarras: machad.ohas, molas para porta
unolas para venezianas. martelos
Datas. matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
os. parafusos, picões. porta-gãlo; po
:seiras. porta-pilo. porta-liiias. paliteiros
Classe 41'
2anelas, roldana-3, ralos para p.as. rebi
Para distinguir e proteger pães e doces
0-ez, regadores; serviços de chá e café
Termo n.° 757.672, de 7-7-66
serras, serrotes. sachos. sacarrolha: te
Imobiliária Alva Ltda.
wuras. talheres atlhadeiras. torqueze.
São Paulo
2enazes. Cavadeiras, telas dr arame. forGetras. trincos, tubos para encanamento
rilhos para pirtas de correr. 'taças,
ALVA
3ravessas, turibulos; vaso-3 vasilhames
e ve....rtim.a
Classe 33
Termo n.° 757.658, de 7-7-66
Para
distinguir
e proteger e assinalar
Studio "74" Leda,
serviços de compra e venda de imóveis
São Paulo
administração -de bens, investimento,,,
incorporações e loteamentos
nSN
Termo n.° 757.673, de 7-7-66
Yu Wen Tien
São Paulo

(ND. el2ASlLílA

In2ANgAR
. rasileiral

Classe 11
Ferrar:ena ferramentas de tErla asnr'cia
catelnria em °arai e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas ar
riades de . metal, abridores de latas
iram? P.so ou farpado. assadeiras açu
Jareircs: brocas, bigornas. balneias
- ant.:ci l as. bacias, baldes. bimhomeres:
tratam cadinhos. cadeado3. castiçais, co
iher2s para pedreiros correntes. cabide,.
Asavas; cremones. chaves de parafusos
conesiees para encanamento. colunas .
camas zle metal para portpes. canos is
meada chaves rir fenda chaves isglesa
cabeçaes. canecas. cipos, cachepotc
centros' de mesa. coquereiciras caixas
para acondicionamento de al'inentos
'7alcleirões. caçarolas, chaleiras. catetei
ras. conchas coaiMres: distinti-vos. rin
hrad"gam enxada% enxadões. esferas
mas.
-voares. esguichos. amoites para ar-ema
estribos, esferas para -arreios. -spuma.
Classe 25
nibelots, cartões postais, cartazes, displais, desenhos artísticos, cilecalcomanias
estatuetas, estampas, gravuras, frutas
de vidro, ilç.uras de ornatos, fotografias.
g marmns .manequins, maquetas, obras de
}pintura e cartazes para decorações e
para exposição, projetos, mostruários de
mercadorias para nrcpagandas
Termo is. 9- 757.6597 de 7-7--66-Granja Caeté Ltda.
São Paulo

rielras; formões.

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
Inclusive do bicho da seda animais
ádvos, bovinos, cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e sumos
Termo n.° 757.670, de 7-7-56
Comércio de Cordas, Barbantes e Ali=
Barcofios Ltda.
São Paulo

BARGCF OS
259. FEl2C-3SUIRM,
Classe 31
Para ' distinguir: barbantes, (cardas e
cordoalhas

ferro pare :arta,

capim ferrolhls, facas, acõeo, fechaluras ferro comua) e carvão. l'ãrutetras.
-mais fbrmas pare docas. freios oa,a
estradas de ferro. frig:deiras; ganchos
ri relhas gar 4os. -ganchos para quadros
nnzis oara darruagens: insígnias: limas, iZminas, iiroreiros. latas de inicio;
jarra::: zniiehail:r..hr.3. molas Para cor?a
mola3 para veneVianas. martelos darrete.3. marrizes: na lhan Puas: pia. cre
-seira.potã lõsaiero
Mss. Parafusos, picões, porta-pêlo: nosaneias. roldanas, ralos para p:as. rebites. regadores: serviços cie chã e café
serras. serrotas, sachos: . sacarrolha; teouras. talheres aelhadelras, torque?..e
tenazes. travadeiras, telas de arame, torneiras. trincos. tubos para encanamento
*rilheis para pinas de correr; taças.
vasos vasilhames
travessai
O

•-ferrturto

Terran n. 9 757.674, de 7-7-66
I estufar, -.P.mit:faclores, P.Z-it1.53 o
Induselet S. A. Indústria de. Material ?tetrcos. refletores, relógios de CI 1.''
Elét:ico Charleroi
ir:gerado tcre-.o..as elétriens. rná..zo'ee
São Paulo
tOtoal e.,.fcas a cinema tur.-, ra floro. C.21:
na r.h.:-.w elétricas. o,errata.s termina e_
ia:_"ores nutcmaticos. 1:repadas. e::
PRORROAÇãe,
hes Cs luz thierescer.zs, aparer.ers ri
.omunicação interna. es',.• erilizadores ar:.
lansadores. bobinas, chavto eiéericse
ed-dutaiiores. interruptores. tonadas C.
àwa
zp rrente, fustvel apareihos lotograficç
Inzlúslwia
e citiematográgicos. filmes revelada
binóculos óculos, aparelhos de . aproar
3
mação. abat-tours e Mexes máquina
,Para tilstinguli Os çeguinter, .artigos ali
gora lavar roupas parn um
riscos: Radies. aparelhos de televisão
doméstico
geierleiras. corveteiraS UpCre•
Têrmo n.° 757.677, de 7-7-66
hn de refrigeração. encerarierres.
Farmácia "Jardim Paraíso" Ltda,
)iraarrea de nó fogões. tornes e foca
São Paulo
reinos elétricos, chuverros. aquecedores
.ialanças. ferros elétricos de ergomat
lassar, • batedeiras, conuefeleiraa enre
• JARDIM PARAISO
roedores liuwrl furadores e.:_étricos. sná
Ind5 Brasileira
mulas p ara cucai e 1:20e1 legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
..stufan. Ventiladores. paenlas e bule
Classe 3
'tétricos. refletores. relóg:os de as rePara
distinguir:
alcoolatos, cremes, oasformas
eiétricas.
máquina,
11i-urrar:ia
tnas,
cápsuh;s
comprimidos,
drágoas
'orográficas e cinematográficas. cata
cmulsõ:s, cxtraios, essências
oamhas elétricas. garrafas térmicas re •
ianbres cutomaticos. lâmpadas apare linimentos, pomadas, pastas, pi
lulas, soros. soluções, infetáveis, vaci
'-tr:s de ias :lunrescente arrarelhos ele
nas, grânulos e xaropes
-,-;muntrwçüo interna. esterdlearlores coa.
lensadores. bobinas. • chaves eWalCUS
Termo n.° 757.678, de 7-7-65
Yu Il 'nen
:o:Lutadores. Interruptores, tomarias de
zorrerife. tusivet anareMos totourntico:
São Paulo
e eteetvzforiráelcoa, almes revelados
PiruScuios. óculos, cparsihos de aprosti
:A3pATEX
moção. abas-louro e luatres maciumw
ã3rasileira,
para lavar =loas cara um
-àwat'stico
2b
Termo n.° 757.675, de 7-7-66
Artefatos de maceira em gerai: Al;;.
Comércio e Representações de Carnes 'as. a:quidaves. armações para
"Lrâo" ltda.
e para vitrines, artefatos ris risadei?Ai.
São Paulo
nora cabos. han-,:elas tterr.3 baldes,
hatedneee t2e cerne. caine.s. ccin3es.
-xotes. Cav:lezes, cunhas. crunetas cubczs,
15.E0
caçambas, colheres, cestos para pães;
'Ind. k;rasileira
'a p ue p aro cozInha, cales: oara ferra,
mentes, cantoriJita3, engrad,icos. estra,
Classe 33
Para distincuir: Livros fiscais, notas l os, esteirinhas. estofos. espremecleirn:
fiscais, faturas, duplicatas, recibos, mo- mthalagens ele madeira, escada, kW,
guarnições p ara perta.blevi.
ras promissórias letras de câmbio, .arpara cortinas, guarnições de
tões comerciais e de visitas, ações, -..ar- ouar2ições
tuchos, sacos de papel, e cadernos -em madeiras para utenstlios domésticos
malas de madeiro palitos. tera.ecs.
branco, papéis de carta
n as atroa pintaclorcs prendedores â
Te.rmo n.° 757.676, de 7-7-66
munas. p asiinha-. garfinhos e colherei
'titilar Dei Rey — Utilidades Para o aara sorvetes. palitos pana dentes, táLar rtda.
boas de passar roupas. táboas de carne,
São Paulo
for
torne reze. tambores. tampas,
sneortes de madeiro
Têrmo n.° 757.679, de 7-7-66
UTILAR DEL REY
Come-mio de Carnes "Marques de
Ind. Brasileira
Pombal" Ltda.
Classe 3
São Paulo
Para distm.cm17 cul e:ao-cintes artigos clãtricas: Rádios, aparelhos de televisão,
oick-ups, geladeiras. sorveteiras . apara.
MARQUSS DE 20Iv1-:"
'hos de refrigeração. enceradeiras. es
oira2ores ele pue fogões, fornos e fogopm. Brasileira
•
eléticos, chuveiros. aquecedores
h olanças, ferros elétricos de engomas e
Classe 38
•
r batecielraS, coguetereiras. esrpre. Para distinguir: Livros fiscais, notas fls.
,r, er7ores ilaiiirMicadores elétricos. csó- cais, faturas, duplicatas, recibos, notas
minas Para pi car e mear legumes e promissórias, 'letras de câmbio, cartões
car,ea resistências eletricest krvedora-3 CCMCITIVI'S 2 dc visitas, açfics, apólices,
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Pubileaçâo feita do acôrda ema o art. Vaa do Código de Propriedade gmiustrial. Do datn Go publicagfin comegsres
e amaro o Prazo de 60 cifas para o deferimento do pedido. Duranw assisa penso podeaão aprazasitaa moa oposkilea ao Departeanent0
Nacional da Propriedade Usadustrial atoiCiaa Rua ao julg arca presentleadoa coas a c,-rte.22-^(,0 Co go,gstro gro.sorldgo
papéis de embrulho, caixas de papelão, :Impas para coberturas. caiaas dágua. tes. anti-corrosivos, anti-rietonantea aze- dirsaa. gégvw co2nns
a carvão. f'i'utelrsii
cartuchos, sacos de papai, e cadernos amas de descarga para citam. edifica. tatcs.• água acidulada para acumulado- Mais, fôrmas para doces,
freios paro
em branco, papéis de cartas
s ões premoldadas. estuque. emulsão
res. água oxigenada para fins industri- ea2radas da ferro. friaideleas: ganchcra,
'ase asaáltico. estacas, esquadries. ecoai- ais amónia; banhos para galvanização. gralhas, garfos, ganchos para gudro
Taring n.9 757.680, de 7-7-66
Urs rnatálicas para construções, lama
benzinas. benza betumes, bicarbonato cronzos para carruagens: insígnias; lia
Companhia Camocim Promotora
a. de metal, ladrilhos, lambris. luas de sódio, de potássio; cal virgem. cor- uns, lâminas, acareio:tu latas de lixos
Industrial
te 'onça°. maca. iageosos. material o-aci- vaes, carbonatos, catalizadores, celulo- ;asma; machadinhas, molas pura Porms
São Paulo
ma:e contra frio e calos. manilhas. mas. se chapas Sotográacas. composições. elo notas pare venezianas martelos mas'a
4as paru rev ;cimentos L parzders ma- autores de incêndio, cloro, corrosivos, -ecas, Matrizes; ravalhaa puas pai. or5.
r_ CA1'OCD.11
teiras para cop osuçõez mosaicos. aro- cromaras, corantes. creosotos; descorais- aos. paratnnon. carões p orta-neles Oca
brasileira
lutos de hasa safá l Nao. Prod utos Para tes desincrustantes. dissolventes; emul- retraía carta-paz-. aartis-íziass calitaircaso
-ornar tmoarmc-abilaaantas as argamas see.s fotográficas, enxofre. ater. esmal- canelas soldanars ralas Ç3I'D piza, cebaa
Classe 38
ias ds cimento c- ca., hidráulica, pedra tes, eeatearatos; kenol. Carnes sensibil! 'C? ceaaauser. ,iervia,es de et.in
e ccal
Papéia impressos para carta, cnvelopes, ulhoi pacidutes batucam:asara anparmea- zados para fotografias. l utadores. flir
=arras. cari-azas sacho) sacarei:ribas: ti>
cartõas comerciais, recibos, talõss
alizantes li quidas:o-ou sob outras tormaa. cos para freios. hormol tosiatos inclua murai. asshases tad:a:dei:as: rosco:azoas
notas, duplicatas, ttch a para' contabili- 'ara resrtstiraanto e outras., como c.s pa- taais fósforos industriais, fluoretos
traaadatsaa tela: de czama tesa
dade, fichas para lançamentos e demais amentação. peças ornara:meais. Ca d- tunrtantes para solda: galvanizadores amaces.
.eireas tranaon cubcia paaa encanamenros
Impressos com o timbra da regucrsnte oente ou gesso para tetos 2 paredes. gelatinas para fotografias e pinturoo zrilhaa
sara oortas la correi . taça%
papel pare torras . casas. raassaa anti- gliceana: hadratos. hidrosultitos; impar .ravessan. analssiloas vasco, vasilhamec,
Termo n.° 757.65l, de 7-7-66
uermi=a
Jarbas — Comércio Imóveis e Partici- i cados para uso ema construçôes. par mrabiazanlas. iodarei:os lacras: casoa.
metes, portas, portões. pisos. soleiras nira ;amara magnasio. mercaria. nora
pações Ltda.
Termo n.° 757.686, de 7-7-66
para portas. tirolos. tubos de concreto tos. neutral s zadores, nitnacelaInsa; pro
São Paulo
José Salas
.'elhaa, tacos, tubos de ventilação. tan. cridos, oxidante. óleo para paoura óleo
São Paulo
lues de cimento, vigas. vigamentos e de linhaça, produtos químicas para imJARBAS •
vitras
pra.ssão. potassa industrial papéis he.
(Ind. Brasileira
acgraticos e prelioropista peaculas can.
Termo n.° 757.683, de 7-7-66
oveis, papais para fotografias e. anali•
Conselex
—
Consultoria
e
Seleção
de
Cl,se ti
ses de laboratório. pigmentos. potassa
Executivos S/C. Ltda.
Paro distinguir: Materiais paia sonstrizIhs metálicos para a composição de tinSão Paulo
ções e decorações: Argamassas. argila.
tas. preparações; para fotografias. produareia, azulejos. batentes. balaustres. blotos para niquelar. pratear e cremar
cos de cimento. blocos para pavimentaCONSELEX
produtos para diluir tintas. prussiatos
ção. calhas, cimento, cal. cré. chapas
reativos, removedores. cabâo neutro
Ind. Brasileira'
Isolantes. caihros, caixilhos. colunas,
sais, °ananases. secantes. senaibilizantes
chapas' para coberturas. caixas dágua.
Classe 50
ornatos. soda cáustica, soluções guiam
Impreasos cai geral
/missas de descarga para estacas. edifica.
cas de uso industrial.. solventes. coifa.
Paes preanddadaa estuque.' emulsão de
tos. tintas em pó. liquidas. sólidas ou
Termo n.° 757.684, de 7-7-66
base asfáltico. estacas. 'esquadrias. estrupastosas para madeira, ferro. parecias
Isdústria
e
Comércio
de
Rendas
auras metálicas para construções. lameconstruções. decorações. couros, tecidos,
T)amar-Tex Ltda.
Clas22 49
Sté de metal. ladrilhoo lambris. luvas
libras, celulose, barcos e veicules, talco
São Paulo
de lunça'a Iaçs.e. lageotaa. material iam
industrial thmer. vernizes. zarcão
Pcra distinguir ¡ages, trinquedos, pasô
¡ante contra frio e calco. =cirnas, massatempos e artigos desportivos:
Termo na 757.687, de 7-7-66
sas para revestimentos de paredes,. matoosavela e veículos detssingoado..
DOAR-Ta
Ronipa
Comércio
te
Parafusos
LE'a.
deiras para construções, mosaicos, proarmas de bainauado barcLana, holoa
São Paula
dutos de base asfáltico, prodeos para Industrie
am.a Cacos tr esparsa% isunzw_s, eavtornar ' impertneabilizantes as argwnasres de natal, chocalhas discos de arre.
sas da cimento e dal. hidráulica. pedreClasse 24
messo desporsivp, figuras de aves a
gulho. produtos betuminosos. impermeaRendas
aves e animais. lagoa de armar, logos
bilizantes liquidos ou sob outraa formas
de mesa, luvas para esporte, miniatuo
Termo n 9 757.685, de 7-7-66
para revi:Ashram° e Gnoma como ma pa.
raa de utensílios domésticos, máscaraa
vimentação peças ornamentais de ci- B. V. B. Distribuidora de Produtos
coara esporte, nadadeiras, ea'ales para
Químicos
Ltda.
mento ou gesso para tetos e paredes.
pescas, Cloireses o varas para
São Paulo
papel ssora forrar casas. pasma andpesca
âcideas para usa nas construções., (ir.Ciam H
Termo n.° 757.688, de 7-7-66
:meta. portas, portões, pisos. soleiras
Per.ragena garramentesa de Sada espade. .Cibol. Comércio Indústria de Bolsaa
para portas, dioloa. alhos de erncreto,
cutelaria em geral e outras artigos de
Ltda.
aallarasa. tacess Cubou de vtntilação tas>
metal, a saber: Alicatars. C.5:2WIV:23, arSão Paulo
mies de cimento. vigas,, vigamentos e
mações die metal. alssaidazea da laçais
adir&
arame liso ou farpado. emadeiras, açucareiros; brocas, bigcranos, baixelas,
Termo n.9 757.682, de 7-7-66
beridcaaa. baciaa, baldeia bambo-Mem:a
Luiz Duailibi Comercial e Construtora
r -Bg
buiu; az-Mn:soa cadeaÊoz. croolçaia. asa
Ltda.
Ihewea para asareasora correstes. CE,SCC,C.
São Paulo
Ch217,2C: cra=smea da-roas de pasaaars=as
Cinzas
concszaaa (=Po azzarsamsarso, eaTaszao,
cabula de metal irara p-matarasa. canoa- de Cnuro3 e ptlen preparadas ou não. Ceia
instal. chaves de t'.-.?.nde., chaves iagleaaa. murçaa, couros. vagutta.s. pelicas, e ars
/ LUIZ DUAILIB/
cabeções, canecas, copes, cachepota teáto dos mesmas: Almofadas de coua
Ind. Brasileira'
coatroa de mesa. coguetaleins. çaivas roa. arreias, bolsas, carteira°, caixas,
021'13 acondIcionjmetsc ti r
a E.224,22Q03 chicotes de couro, carneiras, capas para
mider8eas caçarolas:. efralairsaa
álbuns e p ara livros, embalagens da
Para distinguir: Absorventes, acetona. -ao conchas. condorass distinavea dra couao, estojos, g
Clasae 16
uarnições de couro pana
Paru distinguir: Materiala para coisa:m- ácidos, acetatos. agentes guimicos paia baacilças: enxadas. ansradões caiaras automaveis, guarnições
pare porta-Filaa.
;(3es e decorações: Argamassas. argila. n tratamento e coloração de libras, si o engsaes. esq-Asa-hos, enfeites COM W'reiCt3 coa, .malas, mearas. porta-notas. Porte.
.S411. ;:13, esferas saaaa
areia. azulejos, batentes. balaustres. blo- ciclos- couros e celulose: agua-raz
esausna. chaves. poaSzoniquels. P as
tas. Pulseira°
cos ri^ cimento. blocos para pavimanta hiimina anilinaa: alumen. alvairale .ot. suaveas. iaon-ctiminhiaes aviões. assar- de couro. rarleart. selins. sacos
P arai vlaa
velantes
tralustrials.
alumínio
wi
pê.
1'e:;
C(3=2?-2: icica: ferra u.,:n7 aortas
cão. Caibas. cimento. cal. ara, chariaa
geai,
sacolas.
aslios,
aciías
e
aciladma
isolantes, caibros, cainillioa, colunas. arnoniaco, anti-incrustantes, anti-osWars •.,apisa ferrolhos,'sacos, Nsazo Ucha.
ti rante.: paaa arreios o valioso .

Brasiloira

201/12

Indtásria En.eiteneira

i tt9

a siie ira;

144 Quinta-feira 12
n-•-••-••

DIÁRIO OFICIAL (3eÇav

Janefto de 1 9b /

MARC ÀS DEPOSOT D4S
MONGCMCI.

Publicação feita do ctoôrdo com e art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da dato da publicação começara
cerrar O prazo do 60 aias para o deferimento do pedido. Duranta asso prazo poderão apresentar suas oposições ao DepartamenSe
Nacionsa' ‹SS Prooriedado lindustrtal aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do regi atro requerido

rerino n.9 757.689, de 7-746
1.1e junção, kiges. lageotas. material iso'aluno — Ind. de Artefatos de Madeira ¡ante contra - trio e calor, manilhas, mase Metalúrgicos Ltda.
sag para revestimentos de pandas, maSão Paulo
-feiras para construções, mosaicos. ,prolutos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamastia4
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreo
gulho. produtos betuaninosos, impermeabili antes líquidos ou sob outras tormas
Classe 5
par revtstimento e outros come na pa'Aço em bruto, aço preparado. acr mnentação,. peças ornamentais de dparcialmente trabalhado, aço pálio. aço rtento ou gesso para tetos e paredes.
doce. aço para tipos, aço fundido aço °anel para forrar casas, massas anti2efinado, bronze, bronze em bruto jau ácidos para uso nas construções, part-ialumrte trabalhado, bronze de quetes. portas, portões, pisos, soleiras
Csanganes, bronze em pó, bronze em para portas, tijolos, tubos de concreto,
Parra. em fio, chumbo em bruta ou telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanrciall, nti. preparado cimento me- ques de cimento, vigas, vigamentos e
etalico, cobalto, bruto ou parcialmente
vitrôs
exabalhado, couraças, estanho bruto ou
•Tèrmo
n.°
757.693,
de 7-7-66
Oarcialmente trabalsado, ferro em bruto
Indústria e Comércio de Estofados
saal 'parra, ferro manganês, ferro velho,
Jardim da Saúde Ltda.
ousa em bruto ou parcialmente cabas
São Paulo
Lhano, gusa temperado, gusa maleavei
flâmulas de metei. lata em fólra. leitão
cm tôlha, latão em chapas, .latão era
are rg a l hões; ligas metálicas, limaldsaa
Ind. Brasileira'
magnésio, manganês. metais não arabss.
Clawe 40
Otados ou parcialmente trabalhados, rasn.
bis em massa, metais estampadoa,
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclumetais para sadia. paguei e zinco
sive móveis para escritórios: Armários,
Termo n.° 757.690, de 7-7-66
Irmárlos para banheiro e para roupas
14..taleiro Marumbi Ltda.
usadas, almofadas, acolchoados para
São Paulo
nóveis, 'ancas, balcões, banquetas,
sandejas domiciliares, berços, biombos,
acleirns, carrinhos para chá e- caf&
UMBI
conjuntos para dormitórios, conjuntos
rasileire.
para sala stle Jantar e sala tkt visitas.
conjuntos para terraços jardim e praia.
onduntaa de armário: e gabinetes para
Classe 20
.:ona e cozinha, camas, cabides, cadeiras
Para distinguisr petrechos navais e ae- sisatórias, cadeiras de balanço, caixas
xnáuticos: âncoras, boias, cinta de na- •e rádios, colchões, colchões de molas.
la 1-, h te ixas, flutuadores para hidra- -dispensas. divisões. divans, discotecas
aletria, para-quedas e salva-vidas
is madeira, espreguiçadeiras. escrivani•
Termo n.° 757.691, de 7-7-66
lhas, estantes, guarda-roupas mesas
Farmácia Tufy Ltda.
aesinhas mesinha° pare radio e telas*
São Paulo
,ão, mesinhas para televisão, moici,ire,
para quadros. porta-retratos. poHoriawitronas-camas. prateleiras. Porta-cira../as
Iéus, sofás, sofás-camas. travesseiros
IndTUSasileirã
vitrines
Termo n.° 757.694, de 7-7-66
Classe 3
W. Viana f Cia. DAG .
co mo marca genérica, para distinguir a
São Paulo
totalidade dos artigos da classe
C.•n••--

Ine%

Termo n.° 757.692; de 7-7-66
Construtora Stefanelli Ltda.
São Paulo

PATINHA

parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze. tiraras em bruto ou
parcialmente trabalhado,. bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto os
parcialmente preparada. cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
:rabalhado, couraças, antanho bruto au
aarcialmente trabalhado, ferro em bruto.
san barra, ferro manganês, terso velho
lhado. gusa temperado- masa maleável
gusa em bruto ou oarcialanente &abaâminas de metal, lata em tôlha. latãc
em fôiha, latão em chapas, latão ess
vergalhões, liga, metálica. limana.s
magnesio, manganês, metais não traba,
!hadon eu parcialmente trabalhados. ma
tais em massa, metais estampadas
metais mira solda amuei• ouro zinca
Termo n.° 757.696„ de 7-746
Indústria Mecânica Luongo-Mare Ltda.
São Paulo

LUONGO - -MARE
Ind. Brasileira'
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas pa.:tes
integrantes: Aros pa,a bicicletas, auto.
0 15VelS, auto-caminhões, aviêes amortecedores alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veict.los.
carrinhoa de mão e carostas caminhonetes, carros ambulantes caminligea,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, cor
roças, carrocerias, chacais chapas circulares para veiculas, cubos do veículos
carrinhos para máquinas de acaravas
corrediços. para sielculos. direção, daliqadeiras, estribos, escadas rolantes elevadores para passageiros e paro carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteira para veiculoa guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas, moto furgaea,
manivelas, navios ônibus, para-choques,
oara-lamas, para-brisas, pedala, pantões,
rodas para bicicletas, raioa para bicicletas, reboques, radiadores para velculoa.
rodas para veiculas, selins. triciclos, tirantes para veiculas. vagões, velocipedeo, varetas de contrôle do afogadar e
acelerador &Meio, troleibus. var ges de
carraa. toletes para cassou
Têm on, 757.698, de 7-7-66
Confecções Texas Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos para uso em: cheques, dupliTE4AS
catas, envelopes, faturas, notas promisInd. : aOleira
sóriai, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuClasse 5.6
Closse 16
letas e velculos, bilhetes e impressos
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.° 757.695, de 7-7-66
Para distinguir: Materiais para constru.
gões e decorações: Argamassas, argila. &biso Artéfatos Metálicos El Cia. Ltda. e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas. anáguas. blusas
São Paulo
areia. azulejos, batentes. balaustres. blobotas, botinas, blusfies, boinas, babacos de cimento, blocos para pavimenta
SABXN0
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara
.ão. calhas, cimento. cal, crê, chapas
Ind. Brasileira
ouças, casacão, coletes, capas, chatas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
eachecols, calçados, chapéu. cintos
Classe 9
chapas para coberturas. cabras dágua,
caixas de descarga para etixos. edifica- Aço em bruto. aço preparado. eco cintas, combinações. corpinhoa, calcas
ções p remoldadas, estuque. emulsão 62 *toe. aça clara tipos. aço fundido. aço de senhoras e de crianças feições. cal.
base asfáltico. estacas. esquadrias. asem.
Natas metálicas para construçaes, lama.PRECO DO NÚME ri O DE HOJE: CR$ 50
metal, le.driihos, lambda, luvas
iai

u-STESgffiãr.,
•

ças, camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiroe.
saias, casacas chinelos, dominós, editas.pes, fantasias, tardas para av l ita sas caa
iegiais. fraldas, galochas,. grava .as. gorras. jogos de !ingeria, jaqueta!), Incluas,
luvas, ligas, lances, mantas, meiara
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulavas, palerma,
penas. pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalas,
robe de chambre, rolpâo, sobretudo%
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. stolas ouslactsa
marcas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 757.697, de 7-7-66
IncleNtria de Refrigeradores "Balcoart°
Ltda.
São Paulo
•

BAIÇOART
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Balcões, câmaras e vi.
trines frigorificas, congeladores e
refrigeradores
Têrmo n.° 757.699, de 7-7-1W
Construtora Mope Ltda.

MOFE;
Ind. Brnsileirs
Classe 25
Plantas, projetos e realizações
arquitetõnicas
Termo n.9 757.701, de 7-7-1966
Roupas Profissionais Brasil Ltdz
São Paulo

(Ind931 f• PAie ira
Classe 36
Para distinguir,: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros bonés, capacetes. cartolas, caro.
puças• casacão, coletes, capas. abalem
cache cola, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos, calçar
de senhoras e di crianças calçõee, cal.
ças: camisas. • camisolas. camisetas
ci . ecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
pe.s fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, go?.
ros, ogos de !ingeria, jaquetas, ?aguas
luvas, ligas, lenços. mantôs, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pe.
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinaa
peugas, ponches, polainas. pijamaa pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
çuspensbrios. saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, stolsa ou siada
toucas, turbantes ternos, uniformçs
e vestidos

