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SEÇÃO 111
'ANO XXV - N." 10

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EX PEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 48 DE JANEIRO DE MI

269.591 - Marca: "Merco"
REVISTA DA PROPRIEDADE. -N°
Requerente: Técnica e Comercie de
Materiais Para Construções Mercúrio
Ltda . - Recorrente: Metalúrgica Mer.
INDUSTRIAL
cairio S. A. - Processo deferido.

N9 341.350
N.
Comercial:
'Constrioara de Distilai ia Dedini
Rio, 6 de janeiro de 1967
S. A. - Requerente: Construtora de
Despachos em Recursos
Distilaria Deadini S. A. - Processo
O Se. Secretário da Indústria - deferido.
Mentido Souza Mattos - deu proviN° 290.209 - Marca • "Nevina' mento aos recursos abaixo interpostos, Requerente:
Perfumaria Myrta S. A.
a fim de reformar as decisaes anterio- Indústria e Comércio - Processo deres
ferido .
'Ferinos:
N° 302.018 - Marca: "Leaszotice."
N9 144.282 - Marca: "Gala" - - Requerente: Ótica Lenszotica Ltda .
Reque eente: Gala of London Limited - Recorrente: Gottfrieel August Albert Christian Lenz . - Processo inr
- Processo deferido.
N° 173.228 - Maeca "Fam" - oeferido .
N° 385.149 --e Marca. "Meprazd"
Requerente: Companhia Industrial e
Mercantil Fouad Mattav - Processo - Requerente: Companhia Química
Rhodia Brasileira - Recorrente: Indeferido .
1\19 281.690 - Marca: "Sansao" - dústrias Químicas e Farmacêuticas
Schering S. A. Processo andefeRequerente: Indstria Saasão S. A.
rido
.
Processo deferido.
No 134.455
T. Estabelecimento: , N° 258.307 - Marca: "Orion" • "Rio Hotel" - Requerentes: Drs. Al- Requerente: Felicio Brandi - Recortasnin i de Oliveira e Francisco de rente: N,ational Biscuit Company. Paula Alves. - Processo deferido. Processo indeferido.
N" 242.860 - Marca: "Forin" N° 465.520 - Marca: "LinouscleRequei•ente: Fornecedora Industrial - rina" - Requerente: Uni-Chimie S.A.
Poria - Ltda . ,- Processo deferido. - Recorrente: Instituto Ganassini Di
N° 297.071 - Marca: Biki" - Re- Ricerche Biochimiche S . P . A. - Proquerente: Fajwel Druker. - Processo cesso' indeferido.
dee frido. com excluse o de fraldas.
I\I° 410.822 - r. Estabelecimento:
N" 301.136 - Marca: "Alizan" - "Agência Anglo Americana" - ReRequarente: Laboratório Lévrier Ltda. querente: Walter Nico/au Herbert Max
.-- Processo deferido.
Von Hütschler, que também se assina
N" 317.740 - Marca: "Solera" - Walter V. Hütschler - Recorrente:
Re, i ii. reate: Destilaria Medellin S. A. Companhia Anglo-Americana de Re- Pocesso deferido. presentações de Seguros - Processo
N° 327.109 - Maraa: "Mills" -- indeferido.
Regue -ente: Aferbras Aços e FerraN° 387.508 - Marca: "Superbom
menta., Brasil S. A. - Processo de- de Catanduva" - Requerente: Onofre
ferida.
Tagiari Recorrente: Instituto AdN° 407.642 - Marca" Vencedor" ventista de Ensino. -' Processo indequerente: Moinho de -Ouro In- ferido.
dústrai e Comércio Ltda. Pro, esso
O Sr. Secretário * da Indústria detei lia.
N" 407.643 - Marca: "Café Ven- Heraldo Souza Maattos'- negou proeedor' Requerente: Moinho de Ouro vimento aos recursos abaixo interposIndústria e Comércio Leda. - Proces- tos a fim de manter as decisões anteriores:
so defeeido.
N° 331.853 - Marca: "Triotina"
Nu 404.905 ,- Marca: "Topa-Tudo" - Requerente: Laboratórios Biosinteti.. R.'q lie rente: São Paulo Alpargatas ca S. A. - Recorrente: C. F. • BoehS . A. - - Processo deferido, com ex. ringer fs Soehne G. m .b . H . --- Procitiaía porém, de "guarn:ções de bor- cesso deferido.
rachas para automóveis, oulbos de borN9 380.639 - Marca: "'brama' racha para extrair leite dos selos e lu- Requerente: Ibrama Indústria Brasileivas de borracha.
ra de Malharia Ltda Recorrente:
Na -103.429 - Marca: "Space Com- Indústria Brasileir ade Meias S. A.
mala/
- Requerente: Zenith . Rádio - Processo deferido.
Corpo: .,tion . - Processo deferido.
I N° 385.388 - T. Estabelec mento:
N° 144.777 - Marca: Bandeirante" "Hotel Belvedere" - Requerente: Dr.
- Requerente: Estafamentos repete I Reynaldo Amarante Sobrinho - Renent I, N.1.1. .defendo.
corrente: Companhia Atlántica, Comer-

cio e Indústria Caci - Processo deN° 145.487 - Marca: "Supremo"
ferido.
- Requerente: Antonio Guapo - ReN° 318.353 -- Marca: Taotine" - corrente: Sociedade Algodoeira elo
Requerente: Laboratório São Luiz Li- ; Nordeste Brasileiro S . A, - Processo
mitada - Recorrente: C. É. Boehrina deferido.
N9 207.854 - Marca: "Narciso
ger Sõhne G. M .B . H. - Processo de1 Oriental" - Requerente: Masi & Cia.
ferido.
Processo indeefrido.
N. 333.580 - Marca: "Cicatrizam" Ltda .
N° 215.539 - Marca: "Mafma"
- Requerente: Instituto Therachimica
Ltda. Recorrente: Krautz 5. A. ! Requerente: Mafma - Máquinas --a
Drogaria e Laboratório. - Processo Ferramentas e Materiais Lida, Processo indeferdo.
deferido.
N° 376.724 - Insígnia: "Altuninas"
N° 289.211 - Marca - "Record" -ii,
- Requerente: Alumínio Minas Gerais ' Requerente: Util S. A. Industrial MeS. A. - Requerente: Cerannica São ' canica e Metalúrgicas. --- Processo inCaetano S. A,
Processo deferido. deferido.
N9 302.692 - Marca: "Chantpa.
N° 459.535 - Marca: "Fainiilar" Ilhota"
Requerentc: Produtos de
- Requerente: Companhia Produtos
Pilar S. A. - Recaerente: S. A. iTauéador Momblan Ltda. - Processo
Indústrias Reunidas F, Matarazzo
I indeferido.
Processo deferido.
N° 307.358 -- Marca: "M M'
N9 426.282 - Marca : Herbainatic Requerente: Leipziger Messeant.
- Requerente: Société Anonyme Pour Processo indeferido.
N° 311.216 - Emblemática : 'Fig.
La Promotion dê Tschniques Nouvelles
Mercúrio" - Reqiierente • Deutsche
en flamand: Naamloze Vennootscbap
Voor de Bevordering Van Nieuwe Tek- I Messe U. Ausstellungs A. G. - Pronieken, en abrégé: "Promorec" - Pro- cesso indeferido.
cesso deferido,
N 9 315.189 - Marca: "SuperN° 377.553 - Marca: "Twin-O Tok" - Requerente: Super Cia. InMatic" -- Requerente Fhe Warpark ! dustrial de Tintas Vernizes e Resinas.
dústria Brasileira de Embalagens SÃ. I - Processo indeefrdo
Cororation - Recorrente: Ibesr - - InN° 315.920 - Marca: "Bangúloni- Processo deferido.
ta " - Requerente: Companhia Pro.231 - Marca: "Desnalad" gresso Industrial do Brasil. Proces-- Requerente: Mead johason ei Com- so indeferido.
N° 316.677 - Marca: "Cameo"
any - Recorrente: Indústria de Chocolate Lacta S. A. - Processo defe- Requerente: B. T. Barbitt, Inc .
Processo indeferido.
rido.
N° 329.982 - Marc';
a "Procelite"
N° 372.285 - T. Estabelecimento: - - Requerente: Cerámica Sanitária Por.
"Eletro-Arte" - Requerente: Jair Ma- edite S. A. -- Processo indeferido.
del ei Cia. Ltda . Recorrente: Arte
N° 338.374 - Marca: "Emper" Elétric aLimitada , - Processo defe- Requerente: F:mper - Eletro Metalúrrido.
giea e Peças Para Rádio Ltda . •-n
N° 371.731 - Marca: "Hercotox " Processo indeefrido.
- - Requerente: Blenco, S: A. - ImN° 343.358 - Marca: "Brasilia" portadora e Exportadora Recorren- Requerente: Villas Boas - Estabelete: Anderson, Clayton ei Co . , S. A, cimentos Gráficos S. A. - Proc.esso
Indústria e Comércio. -- Processo 'de- indeferido.
ferido.
l\P 353.188 - Marca . "Veneno" N° 359.920 - Marca: "Dula, " - Requerente: Abel Gonçalves Chaves.
- Processo indeferido.
Requerente: Smith, Viana, Sifuentes
Cia. Ltda . - Recorrente: Indústria
N° 437.136 - Marca: "P M" Gessy -Lever S. A. - Processo defe- Requerente: Plásticos Meta Ima S. A.
rido.
- Processo indeferido.
N9 365.265 - Marca "Embraco"
N° 443.051 - Marca: "Mendes" -- Requerente: Embraco Emp . Brasi- Requerente: Albino Mendas ei Cia.
leira de Construções Ltda . Recor- Ltda . - Processo indefetido •
rente: Martin-Carietti Corporation . N° 199.610 - Marca: "Capitólio"
Processo de6erido.
- Requerente: Indústrias Fupata
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- As Repartições Públicas
•
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
AC.0 AL
ir'
DEPARTAME"TO
Sornais, diariamente. ate ás
Ote+F 1.0. e' !Nd,.
g5 hora
' AL ER T O DE iBF:1" . O PEREIRA,
AN reclamações pertinen.
0 .oe
c.r.ePE
éio F.t: R VIC7 O Cie tsEn.ICA‘
ges à matéria retribuída, .nos CHUPE
GL.I.JIA
41
t. U2.'S
Flori
MURIL O F
casos de erros ou omissões,
deverão, ser formuladas pari
DI4R10 OFICIAL
escrito, à Seção de Redação)*
COÇO
das 13 ás 16 horas, no ma.-ri.
14..6. Os a.Onica:lwao do mapad.c.-nto ao Pope. • tar110.,..
uelo até 72 horas após a saída
dac.adao do P. apr/cd oda Incluctrted .do M;"dd,O;...
dm Ioda, trio ONConnérclo
dos órgãos oficiais.
n,-_Oficine.t)
.
n d.remso Nat,onai
cio Ou- arte mt nto
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
A.V.; N ATURAS
direito, rasuras é emendas.
e- Excetuadas as para o
uNcioN Ámos
exterior, que serão sempre reEPART1OES 3 PAJWICULARES 1
Copilai e Interior:
Capital e Interior:
1anuais, as assinaturas pvdere;
Cr$ 4 500
ee-ão tomar,. em qualquer SetneStre . . . Cr$ . á 000 Semestre
Cr$ 9 OCO
. . Cr 12 000. Ano •
.
poca,• por seis meses ou 'UM Ano
Exterior:
Exterior: •
•
e',no
113
000
.
.
.
Cr
Ano
. Creo n0.009
•
-is assinaturas vencidas '
poderão ser SUS pe fl St13 serei
aviso prévio.
vão impressos o número doi dos jornais, devem • • os .asParar-fae:litar nos assinan- talão de registro, o mês e oL sinantes providenciar a respectiva renovação com anteges a verificação do prazo de ano em que i'indará.
â fim de evitar • solução del cedêhcia mínimà de trinta
vedidade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço continuidade no recekimento. (30) dias.
I

- As Repartições Publ.eas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fee;iereiro de cada ano e as
P qualquer época,
pelos órgãos competentes.
ii fim de possibilitar e
remessa de valores accimpanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, s.oli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
mento de Imprensa Vacionai.
• - Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão c s assinantes que
as solicitarem no ato do ,ao=
sinatura.
G funcionário peie
federal, para fazer jus ao descon!o indicado, deverá prDuar
esta condição e:o ato da
m

sinal ura.

- O custo de cada 2XEm.
p iar atrasado dos órgãos afio
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr3 5 se do mesmo ano, e de Cie9 10 por ano
decorrido.

g

Procer.se
Cartonagem Ltda .
ferido.
N9 217.538 - Marca: "Nucleosyr
- Requerente: Instituto Lorenzini
S. A. Produtos Terapêuticos Biológicos . -• Processo indeferido.
N9 285.752 - Marca "C B A" Requere.nte: Companhia Brasileira de
Adubos "C. B . A. " . - Processo
Indeferido.
N° 301.611 - Marca. "Rincceron2e" - Requerente: Sociedade ede Pólvora Ltda . - Processo indeefrido
N° 322.687 - Marca: "Lintex" Requerente: Fiação e Tecelagem
Sant'Ana S. A. - Processo indeferido.
1\1 9- 327.174 - Marca: "Protsan" Requerente: Gerhard Schul•ert.
Processo indeferido.
N° 329.355 - Marca: "Uropol"
Requerente: Bristol-Myers Company.
- Processo indeferido.
N9 330.978 - Marca: "Robot" Requerente: Frankfurter Maschinenbau
A. G. Vorm Pokorny Ei Witteyind.
Processo indeferido.
N° 333.690 .-- Marca: "Kimassa"
Requerente: Pastifício Kirnassa Limitada. - Processo indeferido.
N9 334.913 - Marca: "Delta-Lou"
- Requerente: Comfort Spring Corporation. - Processo indeferido.
N° 341.889 - Marca: "Poveiro" Requerente: Colmar Repre.seritações . LiImitada - Processo indeferi o .
N 9 457.703 - Marca: "Velt-et
New-Look" - Requerente : Nestor

lIosé de Souza. - Processo indeferido.
Marca "Bonzinho"
N 9 457.445
- Requerente: Ernesto Neugebauer
S . A. Indústrias Peunk-1as --Prcx ,esGe indeferido.
N° 404.555 - Marca. fiado' Requerente : José Fo3 C) Cia. - Proge.sso indeferido.

N° 411.285 - Marca: "Osa" -Requerente: Orniex . A. Organização Nacional de Importação e Exportação . - Processo indeferido
N9 373.406 - Marca: "Concertadora Teleunião" --- Requerente: TeleuRádios e
nião S. A. - Indústria
Televisão. - Processo indeferido N° 371.119 - Marca: "Caderno de
Desenho Ra phael" - Requerente:
Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda . Processo indeferido.
N9 329.177 - F. Propaganda: Relojoeiros do Brasil - A Casa dos
Bons Relógios" - Requerente: Leo.poldo Geyer S. A. Jóias e Relógios .
N9 315.037 - iVlarca: "fp fm mm
N° 315.037 - Marca: "Precisa" -Requerente: Ferragens Precisa Ltda.
Indústria e Comércio. - Processo ml
deferido.
N° 151.543 - Marca: "Membom"
- Requerente: Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. - Processo
indeferido.
Exigências

Plásticos King Ltda . - no recurso
interposto ao deferimento • do .termo número 211.347 da marca "King . Cumpra o recr rrente a exigência pro,
posta no pare .,er do G. T.
Diversos'

.rasitei-.
Sociedade Comercial • "Luso13
ra" Ltda . - No recurso interposto ao
indeferimento do termo 205.698 da
marca "D'Ouro" - De acórdo com
a Portaria Ministerial tf 316, • de 19
de outubro de 1966, arquiv_e-se o recurso de acôrdo com o art. 196, alínea
"b" do C. P. I., ficando mantido o
despacho de indeferimento
Helvécio Spindola do Amaral. No recurso interposto ao indeferimento
do termo 439.017 marca Cairo
De acórdo com a Portaria Ministerial

Compagnie de Pont a Mousson ( re,
n° 316, de 19-10-66, deixo de tomar
conhecimento do recurso, uma vez que curso interposto ao ferino 107.784 )
S. A. Tubos BrasilU ( recurso inter.,
o pedido de reconsidera,Áo não foi
levado em consideração por haver sido posto ao termo 109.335 ) .
Inducon do Brasil Capacitores S . A.
interposto fora do prazo legal.
Charme Cabeleireiro Ltd.i . - No re- ( recurso interposto ao termo 110.096),
curso interposto ao deferimento do ter
Bau Stahlgewebe GMBH (recurso
mo 442.295. T. Estabelecimento. "Ga- interposto ao termo 115.856) .
leria Charme". - De acôrdo com a
Minasgas S. A. Distribuidora de
Portaria Ministerial n9 316, de 19 de
outubro de 1966, arquive-se o recurso, Gás Combustível ( recurso interposto ao
face ao que dispõe o art 196, alínea termo 125.140 ) .
"b" do C. P. I., prevalecendo assim
Ernesto Rothschild 5. A. Ind. o
o despacho concessivo do registro.
Comércio (recurso interposto ao termo
Laboratório Salus Ltda- No re- 133.053).
curso interposto ao indeferimento do
São Paulo Alpargatas S. A. (re.
termo 206.247 marca "Verate.nsir . - curso interposto ao termo 133.175 ) .
Aguarde solução dos termos 678.135
Relógios Brasil S. A. ( recurso In»
e 684.414. Publique-se.
terposto ao têrmo 134.885 ) .
Indústria - Farmacêutica Endochimica
Electricite de France Service Natio.
S. A. - No recurso interposto ao
indeferimento do termo 359.087 marca nal ( recurso interposto ao termo nú"IVIaterplex". - Aguarde solução do mero 114 784) .
termo 760:301.
Filhos Ltda. (recurso
José Pato
Marietta do Brasil Indústria e Co- interposto ao termo 124.279 ) .
mércio Ltda . - No recurso interposto
ao indeferimento do termo 437.318 EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
marca "Lion" - Aguarde solução
do termo 750.953. spubl tuue-se .
Rio, 6 de janeiro de 1967
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Notificação
RECURSOS
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art . 14 da
Dia 6 de janeiro de 1967
Lei n9 4.048, de 29 de dezembro de
Exigências
1961, e mais dez dias para eventuais
Termos com exigências a cumprir: juntadas de reconsiderações, e se do
Walter Barletta (junto ao termo nú- mesmo não se tiver valido nenhum
interessado, ficam notificados os reguemero 124.051 priv. invenção) .
rente sabaixo mencionados a compaRecursos
recerem a este Departamento a fim de
Universal Ou Producrs Co. ( no re- efetuarem o pagamento da primeira
curso interposto ao termo 98.574 priv. anuidade no prazo de sessenta 160)
dias na forma do parágrafo único do
invenção) .
Dyckerhoff Widmann Kciemandit- artigo 33 do Código da Propriedade
gesellschaft ( recurso interposto ao ter- Industrial, para que sehla expedidas as
respectivas cartas patentes:
mo 107.820).
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Privilégio de Invenção deferido
"Centrifuga Doméstica para sucos, para funcionamento
continuo" - Requerente: Rotel A.G.
N° 126.384 - "Aparelho para a
execução de trabalhos correntes de topografia" - Requerente: Keishu Taken°.
N° 149.801 - "Disjuntor unipolar
automático" - Requerente: Schorch
S. A. Indústrias Elétricas.
•
Moda) de Utilidade deferido
N 9 138.178 - "Lanterna elétrica
conjugada a esrêlho" - Requerente!
Eltronik Indústria e Comércio de
Artigos Eletrônicos Ltda.
Desenho ou Modélo Industrial
deferido
N° 139.185 - "Nova e original
configuração em pastas suspensas para
armários e usos correlatos" - Requerente: Bentivoglio Marini.
N9 142.258 - "Nova configuração
em colunas de tOrnos necánicos'' Requerente: Indústrias RRonu S. A.
N 9 143.034 - "Original configuração de tôrnos mecanicos aralelbs" •LRequerente: Indústrias Romi S. A.
N° 143.863 -- "Novo modélo de
recipiente com tampa, para cosméticos e
semelhantes" - Requerente: Chesebrough,Pond's Inc.
N° 1 47.438 .-- "Original nadei() de
estrado para camas c similares Requerente: Indústrias de Móveis Nurga Ltda.
Desarquivamento de Privilégio de
Invenção
•
N9 129.980 - "Processo para limpeza de superfícies metálicas em gero!. -- Requerente: Stocznia Gdanska.
-- Concedo o desarquivantento.
N° 128.620 - "Aperfeiçoamento em

..72,C7b
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Costa. - Arquive-se -le acôrdo com
N 9 147.046 - Gnspare Sansone.
N 9 174.181 - Urstala Rosa WirtIto
o art. 9 9 do Código.
N° 147.386 -• Roger François CharN° 174.191 - Alumínio Mamai-coe
Indústria e Comércio Ltda,
N° 172.371 - "Um nOvo tipo de trnnier.
N° 147.521 - N. V. Philips'GloeiN° 174.240 - Dmis jetin Lace),
cabide" - Requerente: Tarsis Octavio
benne.
Costa. - Arquive-se de acôrdo com ?..r.r.mpenfaibricken.
N ? 174.253 - Antonio Leite.
o art. 9 9 do Código..
N9 147.563 Shizu Matsugaki.
N.° 174.672 - S. A. Indústriaz
N9 172.372 - "Um re'wo tipo de
N° 141.170 • - Klaus Eugen GesReunidas F. Matarazzo.
cabide" - Requerente: Tarsis Octavio sert.
N.° 174.673 - S. A. Indústrias
N 9 141.894 - Wilfred Roth.
Costa. -- Arq-live.-se de acôrdo com
N 9 143.611 - Arcan Eastera Limi- Reunida.; F. Matarazzo,
o ,art. 90 do Código.
ted.
N.° 174.674 - S. A. Indústria°
N° 172.373 - '',Um nôvo tipo de
N°
143.831
Reunidas
F. Matarauo.
.
Pirelli
Società
Per
cabide" - Requerente: Tarsis Octavio Azioni.
Costa. - Arquive-se de atordo com
N.° 171.1a2 - E q uipe Distri.
N° 143.842 Omark Industries, buidora de Acessórios e PeçaO
o art. 9 9 do Código.
•
Inc.
N 9 144.027 - Companhia Comercial para Autos Ltda.
N° 172.374 - "Um rtóvo tipo de
N. 147.218 - The Nuclear Po.
cabide" - Requerente: Tarsis Octavic Brasileira.
Costa. - Arquive-se de acôrdo com
N° 144.090 - N. V. Philips'Gloei- wer Plant Comnany Limited e
E. I. Rim Thomuson Nucleae
o art. 9 9 do Código.
lampenfabrieken
Energy. Company Limited.
N 9 144.471 - Amp Incorperated
Exigências
N.° 147.271 - Jean Jarret e ,Yac.
N 9 144.759 - Rádio Corporation °I'
Termos cora exigências a cumprir: America.
quet Jarret.
N 9 144.016 - Waldemar de OliLa TelentecanA.,
N.° 14:7.278
N° 144.806 - N. V. Philips'Gloeiveira.
que Eleetrique.
lampenfabriken.
N.° 118.195 - Pedro Cereser.
N° 144.829 - Amp Incorporatecl.
N.° 147.279 - N. V. Philip°
N° 129.443
N 9 145.345 - Amp Incorporated. Oloeilanincnfabrieken.
Arthur Eberhardt
S. A. - Indústrias Retinidas,
N° 145.905 - Tokyo Shibaura DenN.° 147.359 - A. M. P. Incor.
N 9 138.142 -- Saad 5 Cia. Ltda. ki Kabushiki Ka isha.
porated.
N° 141.762 - Société Rhocliacete.
N9 146.512 - Amp Incorporated.
N.° 147.376 - Automatic Tele.
N9 143.426 -- Max Eberhard.
N 9 146.521 Minnesato Mining
phone & Electric Company
N 9 143.733 - Fernando José Se- and Manufacturi ng Company.
mil ed.
greto de Almeida Pereira.
N° 146.637 - Regie Nitionale Des
N.° 147.627
Sperry Bold
Usines Renault.
N° 156.428 - Paulo Kovesi.
Corporation.
N° 121.839 -- Francisco •Carnaval
N° 146.645 - Sidromol EncanaN.° 147.750 - Rádio CorporaN 9 139.821 - Abo Kravcuks,
mentos Nidráulicos Ltda.
N 9 146.685 - Anna Incorporated. tion of America.
N° 141.531 - Hermann Frank.
N.° 1 17.849 - Associated 4:ec,
N 9 146.531 - Marcos Stechman
N° 147.076 - N. V. PhilinsGloettrieal tmimiries Limited.
Scliar.
lampenfahrieken:
N.° 147.850 - The Steei fmproN 9 146.532 - Marcas Stec-hman
N9 147.095 - N. V Philips'Gloeivement And Forge Company.
Seller.
lampenfabrieken.
N.° 147.879
N 9 147.096 - N V. Philips'GloetN.° 146.722 - Enrique Sanchez CaRádio CorporaN
pela.
tion of America,
lanmenfabrieken.
N° 147.119 - Commissariat A
N° 146.753 - Yvonne Batei:cri-1d
N.° 147.077 - N. V. Philips'
(jl nnflrin non fabrieken.
Cunha Brito.
L'Ene..gie Atorni que.
N 9 147120
N.° n 48.08`l - ictzn dio Corpore.N 9 146.763 - Julius Plaut.
Commiss o iriar A
autoclaves para vulcanização de borrat n on of America.
L'Energie Atomi que.
N°
146.767
M.
Cattach
Ei
Cia.
cha" - Requerente: Pr,licano 5 Cia.
N° 147.143 - Westinri bouse Elec
Ltda.
14n 024 - N. V Philips'
- Concedo o desarquivamento.
tric Corporaeon.
N 9 147.016 - Walter VVarw;tz.
r,nenfa'nieken.
N 9 148.367 - Westinghouse ElccDesarquivamento de Itilodêlo
N 9 147.038 - José Espi Primo.
N" 1 451.130 Internatiotric Corporation .
Utilidade
nal S. ')
•
N° 147.040 - José 14,spi Primo.
N 9 148.483 - Minnesota Mining
N 9 127.556 - "Nova tipo de foN° 147.041 N.° '1"8. 9 79 -- .1. Siem, &
Jose Espi Pri:uo. and Manufacturing Coar:any .
gão . ' - Requerente: Enedir Roso e
npriv 1 ;-Nors t r ro(1) Limited. Com.
N. 147.042
José 14.spi Primo.
N°
148.523
Pirelli
General
Mário Ferreira da Silva. -- Concedo
N.° 1 4 8.314 - N. V. Philips°
• N° 147.043 - José Espi Primo. Cable Wol. ks Ltd.
o desarquivamento.
Ginrdi,,,,Inonfnbrielten.
N 9 147.060 - Jeremies Guido.
N° 148.734 - C. A V. Limites!.
N 9 127.570 - "Novo sistema de
.N.° • 48.315 - La TelemecaniN 9 148.757 - Juan Gudunski.
N9 147.085 - Jirl .Ste.inhilber.
encaixe de eletroduto cui caixas de
aue EL,ctrique,
N°
147.505
N°
148.939
osé
Cam
.
J.
E
_Mc
Elwain
nha
Camdistribuição de ponto de luz" - Repos
N'.° 148:319
• querente: Ameropo Indústrias Plásticas Company.
C.ommissariat Q
N 9 149.025 - A [Vi P Incorporated. L ' Enreg ie Atmnique.
Concedo o desarquivamento.
Ltda.
N° 147.509 - Plásticos BandeiranN 9 132.677
Chang Fan-Shong.
N.° 148.329 - N. V. Philips°
N° 17.499 - "NOvo modelo de tes Indústria e Comerciá Ltda.
N9 147.544 - Koichi Yoshinami.
GineilImpenfabrieken.
N° 133.333 - halo Bevilacqua.
armação para mosquiteiro, barraca de
N° 147.552 - João Rodrigues
N° 145.555 - Geraldo Krupn.
campo ou praia" - Requerente: Abílio
N. 148.349 - Standard Eléctrià
N 9 146.557 - Juvenal Lopes.
i Rodrigues Parola. - Concedo o de- Secco.
ca
S. A.
N
9
147.553
NP
146.558
Juvenal
Lopes.
- Oficina Santo Aissarquivamento.
N.°
137.928 - The NationaD
tonio Ltda.
N.9 146.601 - Massayuki Mura,
CFah Ilegister Company.
Privilégio de Invenção indeferido
kawa.
N9 147.555 - Luzia Helena Carlos
N 9 146.629 - Etin Eletro-Técnica
Diversos:
N° 112.135 - NOvo , aparelho bar- de Oliveira.
Ltda,
Evador elétrico - Requerente: Juan
N.° 118.944 - Indústria de Cal.
N° 147.562 • Angel Guzman SaN° 146.782 - Getúlio Lino da
Fernandez Guillen.
cados Transmontana Limitada
relegai].
Silva.
sem efeito o despacho dei
Desenho ou Modêlo Industrial
N° 147.564 - Distribuidôra PaulisN° 147.944
Standard Electrica Torno
arq uivamento publicado no DM,
indeferido
ta de Relógit.5 , Ltda.
S. A.
rto Dant& - Secão ITT, de 8 dei
N9' 145 . 213 - " N Ovo e aperfeiçoaN9 147.596 - Indústria de MOveis
N 9 148.063 - Standard dlectrica fevereiro de 1966, para submeteW
do modelo de cadeira dobradiça" - Francisco Berg amo Sobrinho S. A. S. A.
o p rocesso a n8vo exame têenlect5
Requerente: Obo Kravcuks.
N° 147.604 - Hans Lorenz.
N° 148.434 - Isaac Grubee e Wal- na ST-5. uma VC2 que neninêncie
N 9 147.620 - Laci Augusto Pe.. ter Aulicino,
Garantia de Prioridade
foi atendida no prazo regulamen,
mira Novaes.
N9 148.634
N. V. Philips'Glgei- tar.
N° 140.239 - "Freio de emergênNP 174.813 - Jorge Ernesto Gata!- lampenfabrieken.
cia" - Requerente: José dos Santos
N.° 126.588 - Dilah Maria Malig
lier.
N9 149.259 - Raytheon Company. lio - Torno sem efeito
Ferreira. - Arquive-se de acôrdo com
o despa.,
N°
126.503
N°
149.571
Olivo
Balut.
José
Breitman.
cho de ar quivamento priblicadd
o art. 9 9 do Código.
N° 141.168 - João de Souza 111N° 149.883 - N. V. Philips'Gloei- no Diário °finfo?
N 9 171.170 - "Um nôco modelo
- Seção TU, drJ
lampenfabrieken.
7 de maio de 1965 para snhaneteg
de mesa de centro" - Requerente: nior.
ri
nv ocesso a nlivo exame têcnico,
Olavo de Lima e Paulo Fernandes
N 9 147.646 - Giuseppe Derruam.
N9 143.656 - Giulio Monticelli.
Pereira. - Arquive-se de acôrdo com
em vista a informação
N° 145.111 -- American Can ComN°.174.077 - El Fer-e , 2 2. Filhos
dCi
RI7Vp.
o art. 9° do Código.
Comércio e Indústria S.
pany.
.
N° 172.370 - "Um /Avo tipo de
N 9 174.123 -N9 146.788 - Importadora Bras!.
‘Zagc-')
N.° 129.590 - alse AfluniVuud
cabide" -- Re q uerente: Tersis Octavio liense S. A. Comércio e Fundústria. Ghiorzi.
Ch emicaIl Corporation - Tornei
N 9 125.585 -
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•

Item efeito odespacho de arquivamento:
N.° 89.602 — Chrlsauto Tosoni
• Concedo o desarquivamento.
N.° 108.818 — Germano Maiolo
...-- Concedo o desarquivarnento.
N ° 125. 600 —. 'Kurasaburo NiabiAN nri — Concedo o desarquiva-

Mento.

N." 126.040 — Louis Alziari
Concedo o desarquivamento.
N.° 126.744 Martiniano Rinaldi — Concedo o desarquiva.
mento.
N.° 133.553 — The Mount Sinai
Hospital Research Foudation Inc.
Arquive-se: .
N.° 137.412 — Trol S. A. Indústria e Comércio — Arquive-se.
N. 164.224 — Aliança Pró
Evangelização da Criança Arquive-se.

••••.1

Despachos em pedidos de reconsiderações:
José Augusto Bordai() — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do têrrno
n.° 88,114 — Modelo de utilidade
para uma mesa basculante ajustável e desmontável, para leitura
• Reconsidero o despacho de indeferimento — Deferido o pedido
Emprêsa Brasiliera de Relógios
Hora S. A. — No pdeido de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo 136.058 —
Modelo industrial para nova confiração em relógios elétricos de
pardee do requerente Dimas de
3/telo Pimenta — Nada há que re-

considerar — Mantenho o deferimento.
Contrôles Automáticos Sermar
Ltda. — No pedido de reconside,
ração do despacho de deferimento
do têrinol 12.97d — Privilégio 'de
invneção dispositivo para contagem de tempo e advertência e processo para sua fabricação do requerente Ebauches S. A. — Nada
Pára reconsiderar — Mantenho t.
deferimento.

Janeiro de 1967

(Seção Hl)

seu nome da patente modelo dt
utilidade n.° 4.232.
Ernesto Rothschild S. A. indústria e Comércio — Transferência para seu nome da "patente mo
delo industrial 4.690.
Vigaudas Navickas — Transfe.
cência para . seu nome da patente
modelo de utilidade 4.880.
Calçada S. A. Gráfica Editiira
Estamparia — Transferência
para seu nome da patente modelo
d utilidade 5.655.
Indústria Metalúrgica Truffi
ciedade Anônima — Transferência para seu nome da Patente mo-.
delo de utilidade 6.148.

• a Metropolitana de En;., 'nharia Ltda. — No pdidoe de
reconsideração do dsepacro de indeferimento do têrmo 97.081 -Privilégio de invenção, conjunto
de peças para suspensão de cabos
Indústria Metalúrgica Truffi
me , linhas de alta tensão — Nada cledade Anônima — Transferênpara reconsidrear — Mantenho o cia
para seu nome da patente moindeferimento.
delo de_utilidade 6.180.
-José Perirea Neves No perdido
Indústria Metalúrgica Truffi Sode reconsideração do despacho de ciedade Anônima — Transferênindeferimento do termo 135.120 cia para seu nome da patente moPrivilégio de invenção, nôvo pai- delo de utilidade 6,181.
nel para anúncios permannetes ao
Dacio de Mello Barros e Mario
ar livre — Nada para reconside- Stella Olaio — Transferência para
rar — Mantenho o indeferimento. seu nome da patente privilégio de
invenção n.° 56.418.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Wapsa AutO Peças S. A. DE TRANSFERÊNCIA
Transferência para seu nome da
E LICENÇAN
patente privilégio de invenção
n.• 67.374.
De 6 de janeiro de 1967
Wapsa Auto Peças S. A. —
Transferência e alteração de
Transferência para seu nome da
nome de titular de processos:
patente '9.744.
Foram mandados anotar nos
ContrOls Co. of America
processos abaixo mencionados as
transferências e as alterações de Transferência para sen nome da
patente 70.282.
nome.
Importadora, Indústria e CoControla Co. of A.merica —
mércio dePeças e Acessórios Fef- Transferência para seu nome cia
mag Ltda. — Transferência para patente 72.282.

.

,

.

'

XV

XXVI
XXVI
XXIX
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIV
XXXV
MIC
XL
XL

XL
XLII
XLIII

PREÇO
Cr$

ASSUNTO
,
—....------

TOMO

•.XIII

Indústrias Reunidas Vidr,d),-as
Ltda. — Junto a patente 69.818.
— Apresento o coptrato firmado
entre a titular e Elton internar()
nal Eslablishment e prove. que ao
original que foi reconhecida a firma do Notário Público a fls.. WS.
Protebras Proteção Técnica Limitada — Junto a patente 129 820
— Arquive-se o pedido de trans
ferência.
Rio, 6 de Janeiro de 1967 —
Assinei e encerrei 26 laudas • do
expediente dêste Departamento. —
Nilton Alvtm Router, Diretor do
S. Documentação.

BARBOSA
.

OBRAS COMPLETAS DE Rui

VOLUME

Indústria Metalúrgica Trutti Sociedade Anônima — Transferênria
para seu nome da patente privilégio de invenção 74.177.
Ernst Klaus Transforêm-iii
,para seu nome dos direitos pv,..
tencentes a Max Pleitgen na patente privilégio de invenção
mero 90 863.
Wapsa Auto Peças S. A. -Transferência para seu nome da
patente privilégio de invenção numero 137.642.
STV — Soc. Técnica de Veiculo,
Ltda. — Transferência para seu
nome da patente pr ivilégio de inNenção n.° / 66 . 143.
Diversos:
Armações de Aço Probel S N
No peliedo de transferência na
p atente 52.614 — Arquive-se o ne
dido de cancelamento de ffilhi45.
Coril Recuperadora de Resíduos
Combustiveis Ltda. — Junto a
p atente 61.436 — Arquive-se o pedido de transferência.
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V
VI
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A VENDA :
. Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n.• 1
Agència I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal
Em Brasília

•

•

Na sede do D.1.N.

4 000

,
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Seção III)
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[

MARCAS DEPOSIT4D4S

-

Publicação feita do isicórdo com o art. 130 do Código da Piopriedade Industriai Da data da publicaçào começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar aias oposições ao DCwarlunient,0
Norional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados cem a concessão do registro requevido

Termo n.° 751.700, de 7-1-1966
Va [sim ir Cesar Constantino da Silva
São Paulo

ITAMARAT I SEGUROS GERAIS
Classe 33
'Fitulo de Estabelecimento
Termo n.o 757.703, de 7-7-1966
Metalúrgica Italo-Brasileira Ltda,
Rio Grande do Sul

• fRORROGACÃO

1041BRAL

iN76 15-r rRTA
-

--

gos. parafusos. oicões. porta-gélm (1)0
seiras, por:a-pão porta-joias. Paliteiros
>anelas roldanas, ralos para pias, rebi
tes, regadores; serviços -de chã e catê
serras. serrotes sachos. secarrolhas; te
sottras. talheres. talhadeiras, torguezes
-enazes, "%ladeiras telaF de arame, bar
seiras, irincos cubos para encanamento.
milhos para portas de correr, taças
avessas

ilmlus: vasos, vasilhames
Verr umas

Urra° n.9 747.704, de 7-7-1966
VALE — Valença Administração
Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara

Construção Ltda.
Guanabara

FORNECEDORA

• HOJE
DE
MATERIAIS

DE
CONSTRUÇÃO'

•

VALE

E3R—ASILEIR

Classe li
Abraçadeiras de açu
Termo n.o 757.702, de 74-1966
Metalúrgica São Nivolau S.A.

"Tèrmo n.° 757.707, de 74-1966

Fornecedora Hoje de Materiais de

VALENÇA
kDM'INISTRAÇÃO

LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 757.708, de 7-7-1966
°Ricardo Luiz Abrizzini Fonseca
Guanabara

.EMPREENDIMENTOi

ET F

IMOBILIARIOS'

ARQUITETURA

LTDA.

e

São Paulo

ogP

vr o

ENGENHARIA
Nome Comercial
Têrmo n.9 757.705, de 7-7496.6 —
VALE Valença Adrániistraçgo
Emnreendimentos
Limitada
n/lar171-3.n R.a

.

Glasse l
Perra g ens. Emir:montas de tèrcia especie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal -a saber: Alicates alavancas ar
mações die meta; abridores de ;atas
arame use ou fccomio assadeiras açu
careiros: brocas otaornas baixelas
bandeias bacias ida ;tiles bornbonieresi
lheres para imitirem . ..is correntes cahides
chaves: crOmoner, chaves de oaraturis
'
Classe 33
com xew , ' ()arr. t a. Knamento :Nona!,
c.a tx as de metal rei . portões canos de
Insignia
metal chaves cle tcy Ia chaves no rés:,
Termo
n.°
757.706,
de 7-7-1966
VehPC.W.
Coti,.,5
reter.
5
cabeções
centros de mesa ::ocniete lei rãs col g a:. Fornecedora Hoje de Materiais pare
Construção Ltda .
pare acondicionamento de Alimento:, c.dclereies caçarolas chaleiras catere;
Guanabara
ma conchas. cordares: distintivos do
brailiças: enxadas enxadões es,...ra.
Capares . esguichos enfeites para arre n as

estrhos. ester-. 4 sara arreios uputina'
deiras formões, foces. ferro para cortai
capim terrolhos, sacas tacões fechaduras. ferro comum a carvâo fruteiras
funis. fôrmas para doces, freios 'sara
es2radas de ferro. frigideiras: ganchos
grelhas, garfos, ganchos para medras
gonzos para carruagens: InsIgtalas: Ii.
mas. laminas. 6coreiroa, latas de liso:
fama; machadinhas, molas para ciorts
aztgas para venezianas, martelos, marmatelses; navalhas; puas. Pás. ton.

Classe 16
lnsignia

*
ISCRITORIO 'Man°

Termo n.° 757.711, cle 7-74966
importadora Brasileira de Óptica
Guanabara
Classe 8
Instrumental óptico- a:mitifico eir geral

Termo n.° 757.712. de 7-7-19(.5
Sir Robert Burnett El Co. Liin,ted
!liguem,

MORES
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperid.4
vos, an:z. binar. brandy. conhaaue, ceifa
vejas terno, gPnet. a, g in kumel.
res, nectar, punch pipermint dna"
SUCOS de frutas sen.; álcool, vinhos, ver4
mouth vinhos espdmantes, vinhos
guinados e wh:sky

Termo n.° 757.713. dc 7-7-1966
(Prorrogação)
C. O. Oherg El Co. S Aktiebolag
Suécia

C.O.ÕBERG & C°

Classe 1.
Limas
Têrtno 0.0 757.714, de 7-7-1966

(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

MIEWZMNI
FONSECA
Classe 33
fitulo
Têrmo n.° 757.709, de 7-7-1966
Ricardo Luiz Abruzzlni Fonse-ta
Guanabara

TAii VLON
Classe 3
Preparação para o tratamento de
infecções do ouvido externo e
médio
Ti.rmo n. o 757 . 715, de 7-7-196f
(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

WINTROPLEX
•

Classe 33

Classe 3
Um preparado vitaminado paar a prM
insígnia
vença° e tratamento das avitaminoseg
combinadas A, BI, B2, (0), C e D ,
Termo n.o 757.710, de 7-7-1966
Importadora Brasileira de Óptica S.A.
Termo n.o 757.717, de 7-7-1 966
Guanabara
(Prorrogação) .Winthrop Products 'Inc.
Estados Unidos da América

• Classe 10
Instrumento cientifico, medico ,oftarrip•
lémico

E INDAL,
Classe 3
Uma preparação analgésica

150 Sexta-feira 13

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Jane:ro de 1967

CAS DEPOSIT4D4S1
Publicação feita de aoôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data 31i pubnewjuo
a conter o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar Silas oposições ao O par.
da Propriedada industrial aquêles que as julgarem prejudicados crina a concas...ao do registro reourrido

Nacional

•

.l'ermo n.° 757.718, de 7-7-1966
(Prorrogação)
Wintlirfop Products Inc.
Estados Unidos da Alaurica

Termo n.° 757.725, de 7-7-1966
tálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades. programas radioEmpire — Indústria Nacional de
fônicos, rádio-televisionadas, peças te,aRádio e Televisão S.A.
trais e cinecnatográficas, programas
São Paul. 3
circenses
T:ermos as. 757.721 a 757.723, de
FUTURIST
7-7-1966
Indústria
Br2si1eira
Palquima Indústria Química Paulista
Classe 3
Sociedade Anônima
Classe 8
Um preparado de vitamina K anti-heSão Paulo
Rádios, pick-ups, televisores, transistor,
morrágico, indicado no tratamento hipofonógrafos e máquinas falantes
protrombinemia do recém-nascido, asPOSIPAL
Têrmo n.9 757.726, de 7-7-1966 —
:nu como os estados hemorrágicos que
Annunciarte Publicidade Ltda.
Inceistrin Brnsileirn
existem com relação a jundice obstrutiSão Pau ia
vz,, doença hepática primária e certas
Classe 15
doenças intestinais, tais como colites
: ara distinlu:r: Artefatos de ceâmica
ulcerativasc, doenças "sprue e
iorcelana. faiança; louça vidrada para
celiac"
iso caseiro aparelhos de chã, de café
.e Jantar. serviços de refrescos e de.
Termos na. 757.718 a 757.720, de
gebidas a saber: abajures de lampião.
7-7-1966
Músicas e' Instrumentais Casa Manon açucareiros. apanha-moscas, bacias de
atr.na, bandc lias banheiras, biscoiteiras
Sociedade Anônima
31clés. :ranjas. bules. cateteiraê canecas
São Paulo
chavenas centros de mesa
:ompoteira, cubose, descansos porca
M,ANON
SÃO PAUW -CAF,TAL
ana, escarradeiras, espremedores filtra
Indástria Brasileira
tunis. garra‘as. globos. jard:neiras ¡ar
ros jarrões. lavadedas, lavatórios lei'
Classe. 33
Classe 38
leiras.
maçanttas de porcelana, manta
Aros para guardanapos de papel
Insígnia
de Comércio
molheiras, moringas. palitesos
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns queiras,
iedestaia . Pias. pires: polvilhadires.
757.727,
de 7-7-1966
o
Têrmo
n.
para retratos e outógrafos. balões (exAnnunciarte Publicidade Ltda.
ceto para brinquedos) blocos para iorta-facas potes. puxadores. receptá•
São Paulo
correspondência, blocos para cálculos idos, sale:ros: serviço de chá: taças
ara café, travessas, terrinas, orinóis
Slocas para anotações, bobinos, brochuvasilhas, vasos sanitários e locaras
ras não impressas, cadernos de escreClasse is•
ver. capas para documentos, carteiras, Vidro comum, laminado. trabalhadc
caixos de papelão, cadernetas, cadertodas as torma-s e preparos vidre
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa- em
cristal para todos os fins, vidro inchas
pelaria, cartões de visitas, cartões ao_ trial, com telas de metal ou composi
merciois, cartões indicas, confati, car- ções especiais: ampolas, aquários, a&
tolina, cadernos de papel rnelimetrada sadeiras almotarizes. bandejas, cubee em branco para desenho, cadernos tas, cadinhos. cântaros cálices, centro'
esclares, cartões em branco. cartuchos de mesa. cápsulas. copos, espelhos. as.
Classe 33
de cartolina, copas planográficas, ca- carradeiraa. frascos. fôrmas para do es
Sinal de propaganda
dernos de lembrança, carreté:s de pa- fôrmas para ternos, tios de vidro, gar
pelão. envelopes, envOlucros para cha- ratas, garrafões, graua. globOs, haste
Termo n.° 757.728, de 7-7-1966
rutos de papel, encadernação de papel jarros, Jardineiras, licoreiros mamadel. "Canova" Modas para Homens Ltda.
ou' papelão, etiquetos, fõlhas índices ras, mantegueiras, pratos, pires. porta.
' São Paulo
gôlhas de celulose, guardanapos, livros jóias, paliteiros, potes, pendentes penão impressos, livros fiscais, livros de destais, saladeiras serviços para reCANOVA
contabilidade, mata-borrão, ornamentos frescos. saleiro., tubos, tigelas, trave&
Indústria Brasileira
de papel transparente, protos, papeli- sas, vasos, vasilhames, vidro para vi;
nhos, papéis de estanho e de alumin:o draças, vidro para relógios, varetas,
Classe 36
papéis sem impressão, papéis em branco vidros para conta-gotas, vidro para
para forrar paredes, papel olmaço com
Para
distinguir:
Artigos de vestuários
automóveis e para bata-brisas e
ou sem pauta, papel crepon. papel de
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
idearas
seda, papel impermeável, papel encerado
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Classe 1
papel higiênico, popel impermeável
botas, botinas, blusões, boinas, babaSubstâncias
e
preparações
quitnicas
usapara copiar, papel para desenhos, padouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
pel para embrulho impermeabil:zado das nas indústrias, na fotografia e nas puças, casacão, coletes, capas, chales,
papel paro encadernar, 'papel para es- análises químicas; substâncias e prepa- cachecols, calçado-s, chapéus, cintos,
rações químicas anti-corrosivas e
travar, papel para imprimir, papel pacintes, combinações, corpinhos. 'calças
anti-oxidantes
rafina para embrulhos, papel celofane,
de senhoras e de crianças, calções, calremo n.° 757.724, de 7-7-1966
ças. camisas, camisolas, camisetas,
papel celulose, papel de linho papel
Empire — Indústria Nacional de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
absorvente. papel para embruhar rRádio e Televisão S.A.
saias, casacos, chinelos, thaminós, acharbaco, papelão, recipientes de papel roSão Paulo
pes, fantatias. fardas para militares, cosetas de papel, rótulos de papel, rolos
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor-:
de papel transparente, sacos de papel
ros, jogos dl lingerie, jaquetas, laques
serpentinas, tubos, postais de cartão
TRANSNABY
luvas, ligas, lenços. tnantõs, meias,
e tubetes da papel
Brasileira
maiôs, mantas, imandribo, mastilhas. maIncltiotria
'Classe 40 •
letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas
Móveis para rádios e televisores
peugas, ponches, polainas, pijamas. puClasse 32
Classe 8
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
?arr. disiinpuir: Almanaques, agendas Rádios pick-ups, televisores, transistor, -obe de chambre. roupão, sobretudos,
r.2-.2áTiris álbuns impressos, boletins. ca
-fonógrafos e máquinas fa!antes
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

PRYLON

sueteres, shorts. :miada ;told.5 ou slacks,
ii. is ,In. Formes
toucas. turbariasVeSt II a?
_

Termo n.° 757.729, de 7-7-1966
(Prorrogação)
Metal Indústria Ltda.
• ! ) a tto
PR r.,3ã

g. 7

mpusiragA e AIStiE IRA

Classe 40
.4i5vei em gera, de metal, vidro. de
iço madeira. estoladus 313 não. Inchaalva móveis. para escritórios: Armésios,
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas. acolchoados para
móveis, bancos balcões. banquetas,
gandelas domiciliares. berços. biombos,
cadeiras, carrinhos para 'chá e cai&
conjuntos ' para lormitórios, conjuntos
para sala Se larvar e sala de visita,
7opT - ntos para terraços. jardim e praia,
roniuntos de armarias e gabinetes para
copa e cosinha, camaa cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de moias,
dispensas. divisões. di\ 'a ns, discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
mes,nhas mesinhas para rádio e televisão. mesinhas para televisão. moatiare.s
para quadros. porta-retratos. poP.ronas.
Poltronas-camas. prateleiras. porta-chanéus, sofás, sofás-camas travesseiros e
vitrines
Termo n.° 757.730, de 7-7-1966
Salomão Herman Gertner
F'a il

SATIOE
Indústria Brasileira
..:tassç if
Para chstinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
aventais alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, eles. boinas. baba.
douros, bonés. cap, etes. cartolas. cars.
atiças. casacão, coletas capas, chalra,
cachecols. calçados, chapéus cintou
datas. combinações. corpinhos. :tains
'te senhoras e de crianças calções.
;as camisas. camisolas. csiseta rs
zuecas. ceroulas, eolarmitms. cucaras
salas. casacos. cElineica. clominós
nes. fantasias. ;ardas para ít.iiitares
egiais. fraldas. galochas, orsystan.
Jogos de lingerie.
.an.
I uvas, ligas. lenços. iarc. mala%
nagis. mantas. mandrião. May-Abas 5E,
prós. calas. penlioar au'ovev
peugas. ponches. puiainn,:s. pijamas anhos. narneiras. quimusloa. ?egPicv,

•
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Putuicaçâo feita de acórdo com o art. 130 do Código @C) ?roprIedado Industrial. Pl:Do data da publicação começará
a aurrer c prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderac, apresa. 72tav cama opasiçõea ao Departamento
Nacional de Pro p riedade lindustrid aqueles que e-à julgarei/ prejudicados coes o W-1.• CP-ã 0 dc Wers; stYc PczulreL:

Termo n.° 757.736, de 7.7-1966
(Prorrogação)
Silex S.A. -- Adm , ms . ração, Comércio
e Indústria
••atilo
'5 POPRO GA CA-.0

cador. água de beleza, água e quina,
agua de rosas. água de alfazema agua
para barba. loções e tônicos para os
abelos e para a pele, brilhantina, bemdurosos e pomadas para limpeza da
pele e "caquilage - crepilatáric.oa, dee>
Termo n.° 757.731, de 7-7-1966
iorantes. vinagre aromático. p .5 de arroz
•
(Prorrogação)
talco pertumado ou não. lápis para
Chimica Baruel Limitada
pestana e sobranceiras. . preparados para
São Paula
.iishrezar cílios e olho. carmim para
rosto e para os lábios, u-:b2c e creme
para barbear. sab2o ligui p perfumado
ar não, sabonetes. dectifricies era pó
PRORROCAÇ
pasta ou liquido. sais perfumados para
THIAFIGOL
'anhos pentes, vaporizadores de perna
EIRASILISnA
INDÚSTRIA
me, escôvas pal'a dentes. cabelos. unhas
Chimica Baruel Ltda.`
e ditos. saquinhos perfumado, preparaClasse 8
Industrie Brasi 1 eira
dos em pó. pasta. liquidas e tijolos
Máquinas de fabricar sorvetes, apare- p
ara o tratamento das unhan dissollhos para distilação e vácuo e aparelhos ventes e vernizes removedores da criei
de distilação e purificação
cuia, glicerina pertusnada p ara os cabe,
_
g.is e preparados para descolorir unhas,
Termo n.° 757.737, de 7-7-1966
Classe 3
cílios e p intas ou sInais artificiais. óleos
Philippe Kheirallah 6 Cia.
Um preparado farmacêutico, indicado na
(tara a pele
São Paulo
anemia perniciosa (em ampolas)
Termo n.° 757.739. de 7-7-1966
Termo n.° 757.732, de 7-7-1966
(ProrrogacEo)
-z erson Zemuner
Metal indústria Li-da.
São Paulo
:

robe de charnrrt. roupâti. sobretudos
uspenserlos saldas de nannkr. sandalias
oueteres. shorts sungas :roias ou slacks
toucas. turbantes ,ternos. aniformen
e° vestiebs

PROIIROGAÇ'ÃO
METAL INWSTRIA
.
LTBL.

L1
R
IEMcitzlo rarailoirs
Classe 46
Agua sanitaaa: anil: amido; azul ds
prússia e ultramar para a lavadeira:
abrasivos guando para Conservar op po.
Dir cêra para assoalho. composições pa
ra lim p ar maulonsmos detergentes: dia
solventes gordura, graxas pare
calçamos. inundo:. para tirai Manchas e
branquear roupas. palhas e palhinhas de
aço; soda paia lavanderia: sabão em
pó; sabão comum. sebo: saponáceos
veias

11;-.,ipus7P.ia i3nA g ri.e roo
.lasse
Para distiaguir Artigos 'ir

• uupas
em gerar , Agasa,hos
av-ntais. alpargata:. anáguas álusas
botinas blirsfies honras haha
louros, bonés capacetes cartolao cara.
-apas cales
;.. as cé.., s2c2o
hecols
calçados chapéus, cintos.
r. ras combina,. ^es corninf.os -alças
1 , senhora,
de . riar?,.. as calçê.és cal
is
c.arrilsra
7atniarlaS
camisetas
•iecao. ceroulas -oiaeinhos :melros
' ias casacos crcn elo lorri , n6r. ecta?
..,-s fantasias tardas Nue militares co
r,naus trairias gaiochas uravahu coe
logo: de iingerie ra q uetas iaquês
luvas li g as 'encos mallfós meias.
mai& mantas mandrião mantilhas ria
le•ass natas nenhoai pulover peleritris
nein/as
hes unia:nas miarrias Do
hoz
nérn., ,. rar
guimonns
"CÇ &os
.obe ha m hre roupã. aobrcsudios
suspensórios saidas de banho sandálias
sueeeres shorts sungas sroias ou
touca turbantes
turbantes ternos uniformes
vestidos
_

Termo n.° 757....* :, de 7-7-71966
Collavini E, Cia. Ltda
São Paulo

JANELA IDEÁL
Indústria Brociia1ra
Classe 16
janelas para prédios em peru,
Termo n. o 757.734, de 7-7-1966
Diretório Nacional de Estudantes
Rio C•rpride do Sul

—

IMPRES3ÃO

Têrmo n.° 757.738, dei-7-1966
Ra n - h 's Elizabeth Cosméticos e Pr...dutos
de Toucador Lida
São Paulo

Jornal
Termo n. 5 757.735, de 7-7-1966
Antonio Romano Schincariol
São Paulo

L'AVJXPLUA
Iradtiatirl Bre si I eira
Clas.se 42
Aguardente
o

ttAINHA ELIZABF.1,171.
;Indústria Brasileira
i.ilss

I

ii• ".1)(it

cri tos,

48
P.rtinue. -ss:-A m-m n CO.
zolônia água Oie Conca

Nome Comercial
— Termo ---11. 9 757.740, de 7=7-1966
' ia. Acumuladores Prest-O-Lite
• S .10 Paulo

balanças, ferros elétricas de engomas e
ilassar, batedetims. cognereieiras exare.
roedores. liguidihcadores elétricos
quina:1 para picar e moer legumes c
carne, resistências elétricas. tervedeiree,
estufas, ventiladores paenlas e bules
,• Iétricos, refletores, relógios de az re,
h-mercada formas elétricas. máquina°
(orográficas e cincmatográficao. caie.
pa ;Ilhas elétricas p3rrafas térmicas. re»
gares s:titecnnticos. lâmpadas, aparem
lhos de luz fluorescente. aparelhas de
comunicação interna. esteriiizadores corf,
densadores. bobinas, chaveo elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente. fusívet aparelhos fotograficas
e cinematográgiros. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aprost,,,
mação. abat-Iours e lustres -maquine.,
para lavar roupas para ur=
doméstico
Térmo n.° 757.743, de 7-7-66
Luiz Freitas Santos
Guanabara

ARNAZER DISE/110190RIV,
IS g
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preza
rados, ingredientes e alimentos
Termo n.° 757.744, de 7-7-66
IBEG — Instaladora Brasileira do
Eletricidade Eges Ltda.
Guanabara

HICROIPOL
Indústz-in BrnGi/eiro
ela Se 8
Isolador de acainuadores elétriLos,
acumuladoras e baterias

Instalação elétrica em geral e instalaçaS
de gás

Tertnos na. 757.745, 757.747 a 757.75R
Termo n. 9 757.741, de 7-7-66
do 7-7-66
Henrique Brrgel S. A. Indústria de
Usina Mecânica Carioca S. A.
Balas Soberana
Rio de janeira
Rio Graide do Sul

HENRIQUE BERGEL
INWSTRIA
BAUS SOBERANA
Nome comercial
Termos n.° 757.742 ,de 7-7-66
Sanitron — Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
Guanabara

gri i'iii'i[T'
Unlálrn MÉ.51J.'..nrt!,\
C1asr li
Para distinguir as seguintes artigua elsr,•
(ricos: Rádios aparelhos de Celce isão
geladeiras. wrvetetras aaare.
'hos de refrigeração enceradeiras as.
iiradares de af:. lopões forno,: e iogareirw
equece-oreL,

USIÍRrit'fHA
Classe 5
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Termo n..° 757.740, de 7-7-66
Usina Mecânica Carioca S. A.
Rio de Janeiro

ORA NUM
ç
Nora' eo:.aerc1a.,1

152 Sexta-feira 13

DIÁRIO OFICIAL (Seç ão

lin

Janeiro de 1967

MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para 9 deferimento do pedido. Durante essa prazo poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional dos Prg prledads Industria aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeri
para quadros. uorta-re tratos, poirrt,i:as
Termo n.° 757.7'33, de 7-7-66
Promoplan - Promoção e Planejamento poltronas-carnas. prdteleiras. porta-chanéus, sofás. sofás.-camas. travesseiros e
Publicitário S. A.
vitrines
Sá; Paulo
Termo n.9 757.754, de 7-7-66
•
Conf,cções Samuel Ltda.
...EM BUSCA DA VERDADE'
Classe 32
Programas de rádio e televisão
Termos ns. 757.751 e 757.752, de
•
7-7-66
inciti . tria e Comércio de Acrílico Inda•
era Ltda.

Laboratórios Frumtost S. A. Indústrias ,ngates para carros. eixos de direção.
Farmacêuticas
!Teias. fronteiras 9ar3 veiculos. guidão.
São Paulo
ocomotivas, lanchaa motociclos, molas,
notocicietas. motocargas moto furgões,
nanivelas. navios Ônibus. para-choques.
l amas, para-brisas. pedais. pantões.
-udas para bidc'etas, raios para bicicleras, reboque, radiadores Para velculo3.
INDUSTRIA BRASILEIRA
-odas para v:.iculos, seuins, triciclos, tis
cantes para veiculos. vagões. velocipe„les. varetas Je contrôle do afogador e
Classe 3
Um t:coduto farmacêutico *(antibiótico), acelerado. troteis. trog ibus. varaes de
cerro toletes para carros
indicado nas infecções
Termo n.s 757.761, de 7-7-16
Termo n. 9 757.757, de 7-7-66
Calçados Peixe S. .
- Byron Industrial Farmacêutica Ltda.
São Paulo
Rio de Janeiro
•

31. Pai:lo

BELPLAC
I ndústria

Brasileira

Classe 16
Pira distinguir: Mate,.als para construcõ's e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, batentes, balaustres, bloCos de cimento, blocos para pavimentatão. calhas. cimento cal, cre. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos. colunas.
'chapas para coberturas, caixas' dágua
caixas de descarga pare etixos. edificações pretuoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas- de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas. material lus.
!ante contra frio e calor, manilhas, maskis para revestimentos de partdes, ma'eiras para construções, mosaicos, pra
dutos de base asfáltico. produtos paea
brear impermeabílizantes as argamasãaa de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. Impermeabilizantes liquidos ou sob outras torcias
para revtstimento e outros como na pavimentaçao, peças ornamentais de clsento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas aotitecidos para uso nas construções, pargastes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas. tacos, tubos de vtatilaçao. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
varias,
Claaae 40
Móveis em geral. de metal, vidro,- de
giga madeira, estofados ou não, incluIllve móveis para escritórios: Armário&
arniãrio* para banheiro e para roupas
ursadas, almofadas, acolchoadas para
móveis, bancos. balcões, banquetas,
is 'ias domiciliares. berços biombos,
'cadeiras. carrinhos para chá e café,
Conjuntos para dormitórios, conjuntos
pare sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraçoa, jardim e Praia,
conjuntos dt armários e gabinetes para
Copa e cosias, camas, cabides, cadeiras
piratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
'dispensas, divisões, divens discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrissaplabas, estantes. guarda-roupas. aletla&
mesinha& mesinhas pare rádio e televisão, mesinhaa para televisão, molduras

vimentação. peças ornamentais de ci. • eced-ores. alava as de cámbia barcos,
.nento ou gesso para tetos e paredes ireques, braços para veículos. bicicleoapel para torrar casas, massas anti- tas, carrinhos de mão e carretas, camiAcidos para uso nas construções, par. nhonetes, carros arnbufantes. caminhões.
-metes. portas, portões, pisos. • soleiras ;erros, tratores, ca••.is-berços. zarroS,iara portas. tijolos, tubos de concreto t. anques carros-irrigadores, carros. cat..
:elhas. tacos. tubos de vtntilaçâo, tan P oças. carrocerias. chassis. chapas - ciraues de cimento. vigas, vigamentos e .:ulares para veiculos.-cubos de veiculas.
urrediços para velculos, direção. deslivitrõs
laieiras estribos, escadas rolantes. eles
•
757.756,
de
7-7-66
Termo n.9
vado- para passageiros e para carga.

TREAN-BIOTIC

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas f21-as em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, Missões, boinas, baba,
douroe, bonés, capacetes, cartolas. cara
atiça& casacão, coletes. capas, chaies
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas: combinações. corpinhos, calças
-Te senhoras e de criançaa calções. cal.
;as. camisas. camisolas, camisetas
zuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
aias, casacos, chinelos: dqminiSs. echar
aes, fantasias, fardas para militares. co.
egiais. fraldas. galochas, gravatas. gor.
-os, ogos de lingerie. Jaquetas. leques
INDUSTRIA BRASILEIRA
luvas, ligas, lenços. manhãs. meias
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
maiôs mantas. (urdi-ião, mantilhas, pa.
Para assinalar e distinguir: Alpercatas,
•etós. palas. penhoar. pulover, pelerinas:
Classe -3
botinas, chinelos, calçados para homens.
-)eugas. pouches. polainas, pijamas puahos. perneiras, qUimonos. rega}os. Um produto farmacêutico indicado nas senhoras e crianças, galochas, sandálias.
diarréias e suas manifestações
sapátos
robe de chambre roupão. sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
Termo n.° 757.758, de 7-7-66
Têrmo n.o 757.762, de 7-7-1966
queteres, short sungas. stolas ou slacks
Laboratório Josolin Ltda .
Artefatos de Concreto Ltda. -- - Arco*
toucas, turbantes ternos, uniformes
Rio de janeiro
Minas Gerais
e vestidos
Termo n.° 757.755, de 7-7-66
1VIálaga Arquitetura' Construções Ltda,
» .LB. O ON
Guanabara

pEcTioFuR

BACANÃO

FIPECTINA
Indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construlies e decorações: Argamassas, argila.
Ireis', azulejos, batentes, balaustres, blo,
os de cimento, blocos para pavimentação calhas. cimento. cal, cré, chapas
isolantes, saibros, caixilhos. colunas,
7hLpas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadries, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ludrilhos. lambris, luvas
de 'ungi°, lages„ lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtas para
sornar impermeabilizantes as arstaina&
tas de cimento e tal. hidráulica, pedre
qulho, produtos betuminosos, Impermeahilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como aa

Classe 16
Classe 3
Para distinguir: Materiais paar constr*
Um produto farmacêutico indicado nas ções e decorações: Argamassas, argila,
diarréias e suas manifestações
areia. azulejos, batentes. balaustres, blocos, is emnto. blocos para pavimenta're-rmo n.° 757.759... de 7-7-66
ção, calhas, cimento, cal. cré, impas
Roberto Pinheiro Saraiva
i solantes, saibros, caixilhos: coluna*
Guanabara
shapas para coberturas. caixas lama,
-abras de dercarga para etixos. edificações premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe .33
de Junção. !ages, lageotas, material lie
Titulo
'ante contra frio e calor. manilras, massas para revestimentos de paredes. maTermo n.° 757.760, de 7-7-66
leiras sara construções, mosaicos. pauBingo's-Car Automóveis Ltda .
lutos de base asfáltico. , produtos pata
Sa.) Paulo
"ornar impertneabilizan ses as argamassas de cimento e :al. hidráulica, pedres olho. produts bettminosos. imperrnestUlizantes liquid ‘ ou sob butras h:mas
INDUSTRIA IIRA SURA
simentação. orças ornamentais de d)a ro revestimentos e. outros como nas
'reato ou gesso par- tetos e ndredeL
Classe 21
Para distinguir: Veículos e soas partes sapel -para forrar casas. mns .sis antlintegrantes: 'Aros para bicicletas auto- 4cidos para uso nas cor:atrações pesmóveis. astocaminhões, aviões, amor- quisar, portas,•portões, pisos; so'cirt€

@ffl emiateairest

"13INGo's-CAR°
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com .o art. IN do Côdigo da Propriedade Industrial. Da date da gmblIcaçtio começará
a correr o praio de 00 dias para o deferimento do pedido, Durante Can prazo' poderão apresentar suas oposiçães ao DepartamentQ
, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudioados com a concessão cão regiutro etsraeriC.b
ira portas, tijolos, tubos de concreta
ihas, tacos, tubos de ventilação, um
,es de cimento a-ms, vigamentos c•
vares

Termo n.° 757.763, de 7-7-1966
stituto de Orientação às Cooperativas
Habitacionais de Minas Gerais
. INOCOOP — MG.
Minas Gerais

INSTITUTO DE ORIENTAÇXO ÀS
COOPERATIVAS HABITACIONAIS
DE MINAS GERAIS --INOCOOP .MG

Tarmos as. 757.769 e 757.770, de
.7-7-1966
Herminas S.A. — Distribuição de
Valores
Minas Gerais

IIERMINAS
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses

Mame Comercial
s
Têrmo n.° 757.764, de 7-7-1966
!rcules S.A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
Minas Gerais

HERCULES CREDITO RINANCIG1121TO
E INVESTIMENTOS

Classes: 33, 3 8e 50
Titulo
Tèrmos na. 757.765 e 757.766, de
7-7-1966
>mulas S.A. — Crédito, Financianiento e Investimentos
Minas Gerais

REROULES
Classe 38
Ições, duplicatas, letras de câmbio,
promissórias e tittilos
Classe 32
ara distinguir: Almanaques, agendas,
juários, álbuns impressos, boletins, calogos, edições impressas, revistas, órlos de publicidades, programas radiomicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Térmo II.° 757.767, de 7-7-1966
Herminas S.A. — Distribuição de
Valores
Minas Gerais
IlEfib:IliAS S/A" DISTRIBUIÇÃO,
DE VALORES

Nome Comercial
Têrmo n.° 757.768, de 7-7-1966
Herrninas S.A. — Distribuição de
Valores
Minas Gerais

IM.RMINAS DISTRIBUIÇÃO
DE VALORES
Cluses . 33. 18 e 50
Titulo

Classe 38
Ações, duplicatas, letras de câmbio,
promissórias e títulos
Tétanos as. 757.771 a 757.776, de
• 7-7-1966
Cia. T. extil Bernardo Mascarenhas
Minas Gerais

MA X

".

Classe 12
Miudezas para armarinho e mgeral. a
saber: botões. fivelas, techos corrediços
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes.
grifas de metal, presilhas barbatanas
agulhas para coser tricô e crochê,
passadeiras
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
e'spécie, fios e linhas, torcidos ou não:
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem. tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
rabo para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
do para confecções em geral, para,
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, ferseys, linho, nylon
paco-paco, :percalina, rural, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos fomper.
meâveis, tecidos de pano couso
e veludos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho:

calçados, ataduras de algodão para
iiveraos fins, exceto para fins medieisais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas • ara móveis e
pianos. .carapuças para cavalos, cor.
ides: debruas. lb fitas forros franja!
festão. feltro 'para Órgão, fofos galar.
iates lamparinas, mochilas. mosquitei.
roa. nesgas. ombreiras e' enchimentor
pare rotinas de homens e senhoras.
panos para enfeites le móveis. não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries. pavios, rédeas, rendas ,re,
des. sacas ainhaninhas para vestido:,
teias, rampas para almofadas, não ça
rende parte de moveis, artigos - Catei
feitos de . algodão, ofinhamo, linho, juta,

seda. raios N pelo e fibeas não
incluidos em outras classes
Classe 36
Pára distinguir: Artigos de veatuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales:
cachecols. calçados, . chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
c'xtecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacas, chinelos, dominós, acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. Jaquetas, legues
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias:
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas:
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saidas de banho: sandálias.
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
. toucas, turbantes, ternos, uniformes

cc..% oectar, pune:1. pipermint, raut11,

sucos de frutas sem álcool, vinhos, vai:mouth, vidos espumantes, vinhos
quinada e whisky
Classe 43
Agr.as minerais, ágcas gsazosas
ciais; bebidas espdmantes sem .álcotala
guaraná; gazosa; essências para refrigad
rantes; . refrescos; refrigerantes; satlea
cuco de frutas sifões e xaropes
Tèrmo n. o 757.781, de 7-7-1966 j
Abril Cultural Ltda.
São Paulo

clássicOG

dé" Todos os Tennpog

Classe 8
Projetores, fotografias e cinematografia
cos. aparelhos transtnissores e receptores
de televisão, aparelhos fotográficos rsp
C e StidU.
diofônicos e cinematográficos, discos
gravados
Classe 37
Roupas brancas para cama e nicho
Termo n.° 757.782, de 7-7-1966
Acolchçoados para camas, colchas, coAbril Cultural Ltda.
bertores, esfregões. fronhas, guardanaSfia Prtila
pos, jogos bordados, jogos de coslaba,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
%MOS e Melodiasi
rosto e banho, toalhas de mesa, toa
•," c")
s
.
lhas para jantar, toalhas para chá e
Na Musica Popular).;
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 757.780, de 7-7-1966
Classe 6
Creações de Calçados C.',onstielo Ltda.
São Paulo
Projetores fotográficos e cinematográ215
cos, aparelhos transinissores e receptora)
de teelvisão, aparelhos fotográficos, atta
diofônicos e einematográficos, e discos
gravados
Termo n.° 75;- .78S, de 7.7-1966
Laboratório Brasileiro de Medicamentos
Limitada
Guanabara
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados paar homens, senhoras e
crianças
Têrmos as. 757.777 a 757.779, de
7-7-1966
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais .7,tda.
Minas Greals.

PRORROGAÇÃO

roulífi

Laboratorio

B r a si leiro
de Medicamentos Ltda.
Classe $5
Papel e impresos, cartões, envelopes,

4

FVo de Janeiro,

embalagens, blocos; papéis de carta, de
cópia, de "fido e recibos
Classe 42
Classe 3
Para distinguir: Aguardentes, aperiai
vos alije, bitter, brandia confisque ar- Especialidade farmacêutica Indicada mas
vejas, fernet, genebra, GIL !tomei, liRco- convalescenças e estado° a2 desnultidliti

S r.;
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Termo n.° 757. /84, de 7-7-1966
Laboratório Tenax Ltda
Rio Grande do Sul

Termo n.° 757.789, de 7-7-1966
Comercial Cunha Porá & Cia.
Santa Catarina

Termo n.° 757.795, de 7-7-66
Trans-Pluma Ltda.
Santa Catarina

Conismial
Nome Comercial
Termo n.° 757.790, de 7-7-1966
r'nnstrutora Miramar Ltda
Santa Catarina

Classe 3
Um preparado farmacêutico •
•• Termo n•0 757.785, de 7-7-1966
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

‘,711Earir211C.R.

Constrcutora
Nifilirrn2rr I Ma.

Nome comercial
Termo n.° 737. 796. de 7-7-66
P. G. Galeria de Arte r
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 757.791, de 7-7-66
Malharia Real Ltda.
Santa Catarina

64;.?"-A.wiA
i.r

Ma ha{da

Industra Sr asde n ra
loura Brasil — Orlando Rangel S.

Ltda.

Cunha Porã

URONAX
LAB. 1~ IMA.
PORTO—ALEGRE

4.

z REAL »

FRORRCGAÇÃO

13°CisaoMssoi

da

Nome comercial
Termo n.° 757.79, de 7-7-66
Olaria Santa Rita Ltda.
Santa Catarina
•

L

Sen. k Rits Lkle.

A

Termo n.° 757.À01, de 7-7.66
Super-Malas Indústria e Comércio L
Rio Grande do Sul

Lr'

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Term on.° 757.798, de 7-7-66
Livraria Toinvillense Ltda
Santa Catarina

Nome comercial
Termo n.° 757.793, de 7-7-66
Rainha do*Vale Ltda.
Santa Catarina

tda.—.C!RAPILis
Nome Comercia!

?(,..-?
uu

Ekaeleira

Clase 35
Malas, maletas, valises, pastas. surr

Classe 3
UM produto tarmacC_IlICCS medicinal, indicado como anti-biotico
Termo n.° 757.787, de 7-7-1966
•
Bel-Lustres Ltda.
Paraná

C, Brasileira de Piscinas

,,W2G2f.;©
de Orme
. ,

publicações revistas, folhinhas unp
sas e p rograrita. circenses

W.OtAxre

Nome Comercial
Termo n.o 757.788, de 7-7-1966
C. Brasileira de Piscinas Ltda.
CIBRAPIL
,anta,T.atarina

Termo n.° 757.800, de 7-7-6(
1->cnoprint Gráfica S. A.
Guanabara

Classes. 25 33, 36, 41, 42, 43 e 44
Titulo do estabelecimento
(.:lasse 32
Termo n.9 757.797, de 7-7-66
Para sismo= Albuns aimanmi,
Gildo Bomfim Carneiro
anuários boletins. catálogos, lorri
Guanabara
livros peças teatrais e ci:iemntogr
cas programas de rádio e televi:

RIO DE JANEIRO

Classe 3
1.1m produto farmacêutico medicinal
antisético biologico
Termo n.° 757.786, de 7-7-1966
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara

enms uipoJqdLoo.. dnagues. bit
ootInda. Music:ice. Pomas. C
Dtlr!:.5 zauacetes. cartolas,
inças. casacão. :oleies, capas, sb
achecols calçados. chapeias. st =
mras. cotntaindOes corpinncs.
o •enhora.
cte crianças. calções.
camisas
cai/insolas.
cazatsi
as
..uecas. ceroulas, iiclar.nhos. sue
aias casacos. chim os lominós, eC
ies. fantasias, tardas para militares.
egiais. fraldas. galochas, gravatas.
os logo , dl lingerie. iaguet. taq
uvaa, ligas. lenços. mantas. ia'
aa . ôs. mantas. mandrib p mesta:na
,erós paias. penin p ai. puiovei. e:Jen
ocupas ponches. polainas plianias.
nhos p erneiras. quin,anos. regi
uspenseirios. saldas d, p almo. sanda
-oba de chambre roupão sabretu•
suezeres. shurts. snhciaz
ou eia
toucas. turbantts I ¡nus anitorme
2 vestido.

(6%

Nome comercial
Termo n.° 757.794, de 7-7-66
Sociedade. Abastecedora Santa Bárbara
Ltda.
Santa Catarina
7

Sociedade Abastecedera
Santa Bárbara Ltda.
Nome comercial

.%

Classes: 17, 32, 38 e 50
Tituo de estabelecimento
Termo n.° 757.799, de 7-7-66
M. Barão Otero
Rio Grande do Sul

e trasqueiras de couro
Termo n.° 757.802, de 7-7-65

Cia. Brasileira de Roupas
Guanabara

irradústcria

raailieira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vectuâ.
e roupas feitas em geral: Agasali
aventais. alpargatas. anáguas. blu

botas botinas. blusões, boinas ba
douras. bonés, capacetes. cartolas.
ouças casacão. co!-tes. capas. cha
cachecols, calçados, chapéus. cio
cintas, combinações. corpinhos. cal
'indústria Brasi9eira
de senhoras e a. crianças. calçõeo. •
saias. casacos chinelos, dominós. ecl
' desse . 36
nes fant . as. fardas para militares
-'aro -INt , nguir Artigos de vestuários leciais. fra das. galochas. gravatas.
0oupas .keitas cais geral Agasalhe% ros, ogos de lingegle. Jaquetas. laq
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Clsa weatinm

-ecaS, ,eroulas colarinhos cueire6
Is camisas. camisolas UM] setas.
vas, h gas tcnaos. manhas, [peias;
26s. palra. oenhoar. puiwnr. palermas;
atlas. pouthes. polainas. pijamas p0avôs. insistas mandrião, mantilhas. paios. perneiras. quimonos, regalos,
te de chambre, roupão. sobretudtsG,
.spensorios saldas de banho. sandálias,
:ateres, shorts. sungas. stolaa ou stacks
toucas, turbantes ternos, uniformes

Termo, n.° 757.807, de 7-7-66
Destilaria Valparaiba S. A.
São Paulo

o

fviD

Indústria BraiIcira

Termo n.° 757.811, de 7-7-66
Termo Aço S. A.
São Paulo

PR.OHOGAÇAD

'Eri9AdO
:-

. z mA

nusum

e vest.dos
Termo n.° 757.803, de 7-7-66
Jacyr Nalin Ferreira
São Paulo

Classe 42
Whisky
Termo n.° 757.808, de 7-7-66—
Destilaria Valparaiba S. A.
São Paulo
•

1.~
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir discos sonoros
Termo n.° 757.804, de 7-7-66
Feitas.Cia.
Rio Grande do Sul
(Po-lurmuUAÇAD

i:1110

Classe 42
Whisky
Têrmos es. 757.809 e 757.810. de
7-7-66
Cia. Aga Paulista de Gás Acumulado
São Paulo

'MURE/OUÇA()

•

AGâ

•

- INDÚSTRIA BRASailUR

L.
Classe 41
Arroz (produto alimentício)
Termo n.° 757.805, de 7-7-66
Empresa Cinemas São Luiz Ltda,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Cinema
_—
Termo n.° 757.806, de 7-7-66
Destilaria Valparailsa S. A.
' São Paulo

T
0\IDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42

Whisky.

Classe 10 •
Albuminimetros, aparelhos para rate.:9.iv a
pressão sanguinea. bombas para extrair
leite. buretas. copos para banhar os
olhos, bicos te seringa, cânulas. cateteres
cuspideiras para dentistas. cistoscópaOs.
'drenos para 4ins cirúrgicos. duchas para
Os olhos, :spátulas para abaixar a lin-.
gua. esteroscópios. hemoglobinômetros.
bemomanômetros, histarotomos lambam.
citoraetros. inhaladores. irr:gadorea. trrigaclores cirúrgicos. irriaarlores nasais
lancetas laringoscop.os taringotomos,
olhos artifiCals otoscopios. pipo ,, para
seringas. seringas de vidr apara cirurgia
termômetros clinicos tubos de araqueotomia uretroscómos, ureômetros. válvta
Ias abdominaia e vaginais, ventosas.'
v:viõmerros. ateares para doevtes
•
Classe 47
Para distinguir combustivels. lubrificantes, substancias e produtos destinados
iluminaçâo e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hicirocarboreto,
a'gás metano. butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito gasolina, graxas lubrificantes. 5Iers combustíveis.
óleos lubrificantes. áleas destinados
iluminação e ao aqucairriento. óleos
pára amortececiores, petróleo e
querosene

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
zutetrar.a em gerai e outris ert:aos de
alcei a saber- Alicates. raavancas
criaçOes de metal. abridores de lates
arame liso ou farpado. asser:eiras.'aço
careirus: brocas, bigornas. bielas
aandejas. bacias. baldes. btmboraerea
bules; cadinhos. cadeados. castiçais. co
tilares para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunar
caixas de metei para portões, canos de
meara chaves de tenda chaves isgiesa
cabeaôes, canecas. cipo% cacheputa
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acandicionameni a de c :mentos
caldeiraas, caçarolas, chaie:ras. cafeteiras, conchas coadores: distintivos, dr_
aaadiças; enxadas, animares, esferas
sugares, esgu,chos. enfeites pare arreias
estribos, esferas para arreios, espumadeire,s: formões 'vices. 'erro paro -una'
capim, ferrolhis, tacas. Moam tealid
duras ferro comum a carvão. teruteires
runis •Ôrmas para doces, freios siara
estradas de retro. trig:deirms; ganchos
g relhas par‘os. canchos para quadros
uonzis para tamiagens. insionias.
mas, lâminas, firoreiros latas de tino:
jarras: macLactuhas. moias para aorta
molas para venezianas. martelos zleir.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, ore
gos. rarafusos. picões, porta-gelo; po
seira.s, porta-pão. porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas. ralos para p:as. rebites. regadores serviços de chá e café
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze
tenazes. travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para putas de correr. taças.
-as tu-abulas. vases vasilhames
a verruma
Termos es. 757.812 e 757.813, de
7-7-66
Açobras — Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

MORROGÃÇA0

A.ÇOGRAS.

linhaça. azeite de pei2:e, caldos d eirastas, gordura da li, manteiga de cacau e
extrato de malte para concentrar e purificar o late:: da borracha; para purificar
óleo de isolar comutadores, óleo de isolar transformador. óleo de lubrificar
turbina, óleo de lubrificar motor de com, busão iateana, e sabão; para extrair e
concentrar bactérias e soros, para tratamento ácido de óleo sem emulsiticação
para retirar lodo da. p(i l eos tratados e
oxidados com ácido, graduar chocolate, para purfilicaa e extrair polpa
de papel, para purificar lacas e vernizes,
para retirar bacilos le culturas ou concentração desses bacilos, 'para separação
de emulsões de bordo, para separaãço
de sólidos misturados com líquidos inclusive sal, açúcar e sulfato de amônio
Classe 7
MÉ:quiaati- e utemalios para saiam usa.'
das enclusivamante na agr aufeura P
horticultura a saiser; arados atiridorea
de sulcos, adubadairas, ancinhos me.
cânicon e emir :lindares combinados,
irrancador
11 .amcos para
rum batedeira% ceerais, hatiinas
para adubar, C'2 ladeiras, er_rpide:rao
ceifados para ar,.oz. charruas para agida
ccltura cultivadores, debulhadores,,
destocadores, desentegratiores, esmagas,
dores para a asaicultura escarrificatiores. enchovadeirsis, facas para máqufa
nae . agrícolas ferradeiras gadanhosa
garras para arado, grades de discas
ou destes, máquinas batedeiras parra
agricultura máquinas inseticidas maa
quinas vagorizadoras, máquinas do
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas, perfuradoras para a agricula
aura maga:nas de plantar. rnotochaas
ruas, máquinas regadeiras, máquinas do
roçar, de semear; para asfaltra, do
torquir de triturar, de esfarelar ferroa
para irrigação, para Matar- formigas e
outros inseros. Para borrifar e pulverfa
zar desinterantes para adubar paro
agitar e espalhar palha. Para oniao
algodão para colher cereais máquinas
amassadoras para 4 ins agricolas 0_3
cortar árvores, para espalhar. para Coa
pinar, ~lanas combinadas tiara to'
mear e cultivar, de desbanar pare co'
sacar máquinas e ancinhos para fazres
gen& máquinas toscadoras ordenado.
ras mecânicas, raladores mecânicos. ias
los compressores para o agricultaria,
aachaaeiras, someadeiras, secadeirrx,
marcadores de cerra tosadores de ira.'
ma. tratores apricolas, válvulas paro
náquin. agrícolas
Termo n.° 757.815, de 7-7-66
Kortman 6 Schulte N. V.
Holanda

Ua(;51:PA
Classe 6
Maquinas ce:itrifugal para retirar
cera do óleo de petróleo e partes das
mesmas; e do carvão, da Uni-lite, do alcatrão de madeira, e partes das mesmas
Classe 46
para retirar a água do petróleo cri;
para extrair e clarificar óleo de semente Detergentes e preparações para ma em
d e algodão, azeite de diveira, óleo de
rrvander,-
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affia

Teria on.° 757.814, de 7-7-66
Parbenfabriken Bayer Aktiengellschaft
Alemanha

USTIN
Farbentabriken Bayei
Akhengesellschaft
Leverkusen — Alemanha
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como antelmintico
Têrmo n.° 757.816, de 7-7,66
Confecções Vendramini Ltda.
São Paulo

VENDRAMINI
.11nMTISTPIA E COIVTÉRCIO

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
* roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas
botas. botinas. blusões. boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas. cara•
ouças casacão. coletes, capas. chatas.
cariv, cols Calçados, chapéus. cintos
aintas. combinações. corpinhos. calça:
de senhoras e ie crianças, calções, calcamisas, camisolas, camisetas.
ças
cuecas ceroulas. colarinhos, cueiros
Saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasias. fardas para militares co.
lepiais. fraldai, galochas, gravatas, gorros ogos de ?ingeria. Jaquetas. ianuês
Itvas, ligas. lenços. mantéis, meias;
maiôs mantas. inandriã% mantilhas. paletós. palas, penhoar. pulover. patavinas;
robe de chambre, roupão. sobretudoa.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
eueteres. shorts, sungas. stolas ou siado'
toucas. turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 757.817, de 7-7-66
'Zánbo Trio' — Promoções e Apresentacões Artísticas Ltda.
São Paulo

".2111160 TR10°-PR0M0D5k9
ap664ENTADas ARTÍDTICA3
LTDA.

Nome come.rziall

Terna, n.° 757.818, de 7-7-66
'SRA" — Armarinho e Comércio e
Indústria de Confecções, Ltda.

Termo n.° 757.821, cic 7-7-1966
Confecções Moderno Rio Ltda.
Guanabara

Paulo
•
ft

SRA.
Ispr S TR I A BRASILEIRA

w&. •

Classe 12
'ara distinguir os seguintes artaps de
Letal comum e miudezas de armariihos: Alfinetes, alfinetes de segurança.
igulhas, argolas, botões, colchets, dedais, fivelas e fechos corrediços
Têm n.° 757.819, de 7-7-66
Transportadora Antares S. A.
São Paulo

saias, casacos, chinelos, dominós, echa
pes„ tantasias, fardas para militares. c
mais, fraldas, galochas, gravatas, ge
ros, ogos de angarie. jaquetas, leo;
luvas, ligas, lenços. caantõs,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, p
letós. palas. penhoar, pulover.
peugas, pouches. polainas, pijama& p
nhos, perneiras, quimonos, regak
robe de chambre, roupão, sobretud._
suspensórios, saldas de banho, sanclaW
sueteres, shorts, sungas, stolae ou slac
toucas, ,urbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 757.826, de 7-7-1966
Roberto Salomão Couri
Guanailar. n

BI-TRI,

Classe 36
Artigos de vestuário de tôda espécie,
INDÚSTRIA BRASILEIRÀ
inclusive calçados
—
Termo n.° 757.823, de 1-7-1966
..:lasse 36
Cuiso Brasileiro de Retrigeração S/C. Para distinguir: Artigos de vestuári
Guanabara
e roupas feitas em geral: Agasalh.
aventais, alpargatas, anáguas, blu&
botas, botinas, blusões, boinas, baE
CURSO BRASILEIRO DE
douras, bonés, capacetes, cartolas, cai
puças, casacão, coletes, capas, chalREFRIGERAÇA0
cachecol& calçados, chapéus. cint.
cintas, zombinações, corpinhos, calç
Nome Comercial
de senhoras e ie crianças, calções. cças, camisas, camisolas, camiset=
Termo n.° 757.824, de 7-7-1966
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueir.
Roberto Salomão Couri
saias, casacos, chinelos, dominós, echGuanabara
Classe 33
pes, fantasias, fardas para militares, e
Titulo de estabelecimento
legiais, fraldas, galochas, gravatas, g.
ros, jogos dt lingerie, jaquetas, laqu•
Termo n.° 757 ..820, de 7-7-66
luvas, ligas, lenos, mantós, mei.
Metalcine — Materiais Cinornatocirámaiôs. mantas, mandribo, mastilhas,
ticos Ltda.
IND9SIRIA BRASILEIRA
letós, palas. penhoar, pulover, peleriti
Guanabara
peug as. pouches, polainas, pijamas, p
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa: nhas. perneiras. _quimonos, regai.
Acolchçoados para camas, colchas, co- robe de chambre, roupão, sciaretud.
bertores, esfregões, fronhas, guardana- suspensórios, saldas de banho, sandálh
pos, jogos bordados, jogos de cosinha. sueteres, shorts, sungas, stolas ou slac!
toucas. turbantts, ternos. uniformes
lençóis, mantas para camas, panos para
Têrmo n.• 757.827, de 7-7-1966
cosinha e panos de pratos, toalhas de
Darcylio Arruda da Conceição
rosto e banho, toalhas de mesa, toaGuanabaar
lhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetes, guarnições paar cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Têrmo n.o 757.825, de 7-7-1966
Roberto Salomão Couri
Indústria Brasileira
Guanabara
Classe 50
•
mdietas, Manadas,
Carretéis, latas,
Classe 49
acessórios para projetores, cola para
logos, brinquedos e artigos esporti,
filmes etc.
de praia
Têrmo n.o 757.822, de 7-7-1966
Têrmo n.o 757.829 I r 7-7-1966
INDÚSTRIA BRASILÚA
'libas José Romagnol:
' ker LtdIndústria de Calça
Guanabara
Classe 36
k) Grand
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouroa bonés. capacetes. cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, chales
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
Inastrla Brasileira:
cittas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções, calClasse 28
Classe 36
ças, camisas. camisolas, camisetas,
Calçados
Fitas adesivas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros

NTARES

1t

BIG-TRI,

idérteal/Y4A

Blfi-TRI,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 180 do Código da Proprladada Enclustrial. 12a Cata Ca l)Lffica0.,o começará
6à correr o prazo dc 60 diaa para o deferimento do pedido. Duranto essa prazo podore.o aproar:tu mas ogroalçaso no E/apartar/len:A
Nacional da Propriedado rxidustrial aquéles que oo julg arem paejudicedos com a soneessen CD PegiSta) satmeriC
Térnio 9 757.828, de 7-7-1966
Telealton Produtora de Telejornais
Limitada
Guanabara

o

Classe 32
Para distinguir. Álbuns, almanaques,
muários. boletins, catálogos, tornais
Mos, peças teatrais e cinenaatográfiraa, programas de rádio e televisão.
.isblIcaçt3es, revistas, folhinhas hapresaos e programas circenses
Termo n.° 757.830, de 7-7-1966
Merck & Co., Inc.
Estados Unidos da América

forma de fita), anéis de borracha (ex
cato os taci:liareis em outras classes).
protetores de pontas de lápis de tôda
espécie:- olusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pésos para papel; raspadores;
este•jos para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou ranchas ara desenhos;
grómos para papel e tachas; papel car•
bono; papel estencil; caixas de tinta
para escritórios ou deaenho; pires para
tinta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer. espécie. tin.
tas especiais para canetas-tinteiro e tin.
tas comuns para escrever (exceto tia.
tas para pintura de casas, tétos e pa.
redes e exceto tintas de cal)
Termo n. 0 757.832, de 7-7-1966
(Prorrogação)
Johns-Maville Corporation
Estados Unidos da América
JOHNS-MANVILLE

Termo a.° 747.834, de 7-74966
Merck & Co., Inc.
Estados Unidos da América

THWRAZOLE
Classe 2
Preparado anti-helmintico para uso
veterinário
Termo n." 757.8.15, de 7-7-1966
Merck
Co,, Inc.
Estados Unidos da América

S
Classe 3
Produto medicinal injetável de ação
lenta e de açã °protraída
Termo n. o 757.836, de 7-7-1966
Badische Aniliri. Soda-Fabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

jn

Termo n. 9 757.890, de 7-7-66
Societé Des Chaussures "Séducta'
Charles Jourdan et Fils S. A.
França

emArAu-s jouRD,a-u?
2
. ki

Classe 36
Calçados
Térma n.'' 757.841, de 7-7-66
Primil Frigorifico Michel Ltda,
Guanabara

ERO

Classe 1
Produtos químicos como auxiliares ou
adjuvantes oaar a indústria té.xtil; agenes para igualização e chapersantes
para matérias corantes
Classe 44
Termo n.* 757.837, de 7-7-1966
Classe 31
Classe 3
Chouriços, hnguiças, 'paios, Ihiguiçaai
Société Des Chaussures "Séducta"
Adesivos para vedação. anéis 'para vePreparado diurético
defumadas, linguiças para churrascos
Charles Jourdan Et Fila S.A,
dação. argolas para vedação. arrudat
salchias e Salchichdes
França
Têm) n.° 757.831, de 7-7-1966
Para vedação; barbantee, barracas de
Terno
n.° 757.842, de 8-7-1966
(Prorrogação)
campanha, betume para vedação, bua
Varzeana
Vesaus Pen & Pendi Corporation
Panificação, Gênero
cima para vedação. bujão (r8lha para
Estados Unidos da América
A1lnenticlos e Utilidades Doméstarraxa): cabos, canaletas, cordas, corticas Ltda.
déis:. cordoalhas, cordões, correias de
São Paulo
transmissão de
da espécie; estria.
cias, esferas para vedação; fitilhos para
amara:dias, forros jura vedação, fuga
r VARZEANÁ
Classe 36
laça: gachetas: juntas para vedação
Calçados
lonas, lanas para freios de velculos;
-mangueiras, massas al"P vedação. mo
Classe 41
Têrmo n.° 757.838, de 7-7-66
'no para vedação; rõlhas: tampões para
"Corrostabil" E. 6 Ni. Erdmann
vedação (fins não medicinais). tendas
Substâncias alimentícias
Alemanha
tiras para vedação, tubos para vedação
Têrmo
a.9 757.843, de 8-7-1966
• 1-, lacties para vedação: v:5 1 .12/a, para
Venus
Indústria e Comércio de
vedação
Estofados Ortopédicos Ltda.
São Paulo
Têrtno n. 9 757.833, de 9-7-1966
Classe 1
Classe 10
(Prorrogação)
Substâncias e preparações quunic,is usaEstofados e colchões ortopédicos
. Montgomery Ward 6 Co.,
das nas indústrias, na fotografia ç; nas
Incorporated
Ténia) a.° 757.844, de 8-7-1966
análises quimicas. Substâncias e preEstados Unidos da América
Mondei Indústria e Comércio Ltda. '
Classe 17
paraçÕe.s quImicas and-corrosivas e
São Paulo
anti-oxidantes
Pesa distinguir; Lápis comuns, lápis de
Têrmo n.° 757.839, de 7-7-66
dg a para coimar; EIS mesmas três que
Retnington Arms Company
ARMEI' `';-\- •
Medes d e lápis com a mina móvel; gra
Estados Unidos da América
e e para
ea ou minas comuns. de Cr
1 Nd Brasile ira
copiar: giz para desenho e gis para
Clasw
marcar (exceto giz ara bilhar): carvãc
Ein0 <h satélite ;)ar diferencia
para desenhar (enceto o incluive) em
amaras classes); porta -giz lápis de lou'nano n. v 757.845, de 8-7-1966 .
sa; lapiseiras, cra . ons e craions artistl
Classe 18
Arrnet Montagens Industriais
ar: canetas. canetas-tinteiro. p enas Pa
Sã() Paulo
Para distinguir armas e .noniçÕes de
eu canetas-tinteiro e penas comuns pa
guerra
e
caça:
Alfanges,
capões,
Naaflaa,
Fe escrever (exceto as de metal pradobalonctas. canhões, carabinas, chumbp
scs); presilhas para canetas-tinteiro: se'
MONDEI
ccdoaea de penas: caixas para penas:
para caça. cartuchos. dinamite, espoled. Bras i 1 e ire
Classe
8
tinteiros: mata-borrão; borrachas de sa
tas. explosivos, es p ingardas. fusls, fo.
lar do téscla espécie para tinta e para P'rr o,'4 cki l'ICOS: aspiraci,,fp, é , ricres
31
aos de artifícios, metralhadoras, nisto
. poeira, refrigeradores elétricos
Moia; elásticoa ( saixes de borracha em
ç.-5Ivora. punhal e revoiver
'Ta, de máqu:nrA

MODURET

CORROSTAE311:'

P•WER

S'a
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Têrmo n. 5 757.865, de 8-7-1966
Termo n.° 757.846, de 8-7-1966
oarcialmente trabalhado. ferro em bruto tálogos, edições impressas. revistas. 6rr.ojas Comerciais vasa Ltda.
Cosa de Móveis Jardim das Flaros Ltda. ia barra, ferro manganês, ferro velho gãôs de publicidades, programas radio
São Paulo
São Paulo
gusa em bruto ou parcialmente traba- tônicos, radio- televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
lhado. gusa temperado. gusa maleável
circenses
¡amuas de metal: lata em 1-Cilha tarar
JARDIM DAS PIAitlha. latão em chapas, latão eis
Térmo n.5 757.855, de 8-7-1966
FASA
vergalhões, liga metálica,
RES Brasileira
Rádio Jornal de Bauru Ltda.
Ind.
Brasileira
tnapnesio, manganês. metais .não trabaSão Paulo
lhados ou marcialmente trar.lalhados , me.
Classe 36
Classe 40
tais em massa, metais estampados
JORNAL DE BAURU
Calçados de tôdas 'as espécies para
Móveis em gerai. de metal. vidro, de metais para solda, amuei. ouro. zincc
homens, senhora se crianças
aço. madeira. estofados ou não. inclu.orrugatic e zinco liso em trilhas
Classe 33
sive móveis p ara escritórios: Armários
Serviços de rádio e difusão
Têrmo n.o 757.866, de 8-7-1966
Têrmo
n.°
757.850,
de
8-7-1966
' armários para banheiro e para roupar
Comércio e Representações "Framil"
"reações Bazuza Ltda.
Termo n.o 757.856, de 8-7-1966
usadas. almofadas., acolchoados para
Limitada
São
Paulo
Sociedade
de
Madeira
Trêsce
Ltda,
móveis. bancos. balcões. banquetas
'São
Pauln
São Paulo_
bandeias domiciliares. berços biombos
cadeiras, carrinhos para chá e • cate
BAZUZA
Conjuntos para , dormitórios. conjunto:
Ind. Braileira
para sala de Jantar e sala de visitas
Tu R A
conjuntos para terraços. jardim e praia
Classe 36
conjuntos de armários e gabinetes para Para distinguir: Artigos de vestuários
Copa e cosinha. camas cabides. cadeira: e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 41
gir , órias, cadeiras de balanço, caixa aventais. °largaras. anáguas. "blusas
Alcachofras aletria, alho, aspargos,
rádios,
colchões,
colchões
de
molas
de
botas, botinas, blusões, boinas,' baba
arroz, atum. aveia avelãs. aze.te azeidispensas. divisões. , divans discoteca louros. bonés. capacetes. cartolas, cara
INCIUSTRiA BRAsh.EinA
tonas banha. bacalhau. 'batatas. balas,
de madeira. esprequicade , ras. escrivant• puças. casacão. coletes. capas. cnales
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
nhas. estantes. guarda-roupas. mesas cachecols. calçados. chapéus. cintos
Nome Comercial
cate em pó e em grão. camarão, canela
mesinha& mesinhas para rádio e teievi cintas, combinações, corpinhos. calça:
.-im pau e em pó. cacau. carnes, chál
Trino n.° 757.857, de 8-7-1966
são, mesinhas para televisão. moldura' de senhoras e de crianças, calções. cal
.ereals. cominho. creme de le.te. cremei
Representações Ma-La Ltda.
para quadros. porta-retratos, poltronas
-cas.mi,ol seta
:aramens chocolates. confeitos. crav.1
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
São Paulo
açúcar. alimentos para animais, amido
péus. sofá& sotás-carnas travesseiros e saias, casacos, chinelos, dominós. achar
imendoas, ameixas, amendoim.. araruta
vitrir
MA—LA
pes. fantasias, tardas para militares co
-icii t . • compotas. can,
,.
tapam fraldas galochas, gravatas. gris
Têrmo n.o 757.847, de 8-7-1966
gica coalhada. castanta, cebola. condi.
Classe,
23
de
lingene.
jaqUetas
'agua:
Padaria e Confeitaria Norma Ltda.
-os. logos '
nentos . para alimentos, colorantea
uvas, ligas. lenços, mantos. meias Para distinguir tecidos em geral, teci. chouriços. dendt. doces. &ices de hu.
São Paulimaiôs. mantas. mandrião, mantilhas pa dos para confecções em geral. para
. ,,.. aLnentares. em,
etós palas. penhoar. pulover. palermas tapeçarias e para artigos de cama e padas. ervilhas. enxovas. extrata de toé„
NORMA
cimas nouches, polainas' pilamas pu mesa: Algodão, alpaca. cãnhamo. cetim mate, farinhas alimenticias. favas fé
Ind. Brasileira
nhos. perneiras. quimonos, regalos caroá, casimiras. 'fazendas e tecidos de cuias. flocos, tareio, fermentos. teilar
robe de chamore. rolpão. sobretudos lã em Peças, Juta, iersey, linho, nylon 1:gos Prios, rufai secas naturdis a cri&
Classe 41
paco-paco, percalina, rami. rayon, seda
Substâncias alimentícias panifitadas, no- :uspensorlos saldas debanho, sandália natural, tecidos plásticos. teddos imper- ,alizadas, glicose, goma de mascar. gor
sueteres,
shorts.
sungas.
Colas
ou
slack:
tadamente: pães, biscoitos, bolachas, boluras. gránu:as. grão de bici gelatinal
meáveis, tecidos de pano couso
toucas, turbantes, ternos, uniformes
los, broas, doce se confeitos
geléias, herva doce he-M
liniabada.
e
veludos
e vestidos
mate, hortaliças lagostás, linguas len,
Termo n.° 757:848, de 8--71966
757.862,
de
8-7-1966
Térmo n. 5
Vrmo n.o 757.851, de 8-7-1966
condensado. le.te em pó. legumes mi
Conservatório Dramático e Musical
'João Maria Pinto
Ww-Lan Comissário de Crédito, Financonserva. lentilhas, linguiça louro, mal
Bandeirantes S/C.
São Paulo
ciamentos e Investimentos Ltda.
nas
alimenricias. mariscos, manteiga
São Paulo
São Paulo
margarina, marmelada macarrãt. .nas
•,a de tomate..mel e melado. mate, mas
wRANSPORTADORA
CONSERVATORI O
WAR-LAN CQMISSA
;ás 'para rn.ngaus. molhos. moluscos
•Z •
mostarda, mortadela nós moscada, na
-ORK ATICOEMU
RIO DE. MEDITO=
S.Paulo -Capital
zes. 4:51eos comesti vais. Ostras. ovai
SICAL BANDEI-=
PINANCIAMENTOSpães, paios pralinés pimenta pós par
RANTES SJC
Classe
33
'pudins. pickles. peixes, presuntos. ps
E INVESTIMENTOS
Titulo de Estabelecimento
i.ês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins
LTDA.
Nom eCivil
lueijos rações balanceadas para ani
Termo sns. 757.863 e 757.8-64, de
mais, requeijões, sal. sagú sardinha:
8-7-1966
Termo n.° 757.849, de 8-7-196 6
Nome Civil
"CAPISA" — Construções: Agrope- sanduiches. sorvetes, saci de tomate e d
lvTetalúrg!ca Bernina Ltda.
trutas, torradas tap:oca. tâmaras, tolhi
rerrno n.° 757.853, de 8-7-1966
cuária e Indústria Sociedade
São Paulo
rtm. tremoços. tortas. tortas para ai
Geraldo Fontenelli
Anônima
mente de animais e aves. torrões
São Paulo
São Paulo

alta.

I=E
me-

W1 aileira

trêsee

DERNINA
Ind.
Brasileira

VÓZ DE
SÃO PAULO

Classe 5
bruto,
aço preparem% Go7
21/40 em
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio . açc
refinado, bronze, bronze em bruto ou
.parcialmente trabalhado. bronze de
enangana bronze em p6. bronze ma
barra, ema fio. chumbo em bruto ou
Classe 32
parcialmente preparado . cimento me- Para distinguir: Almanaques, crendls
Ninem cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou anuários, álbuns Impressos, boletins, co.

ÇAPIUA

Ind. Brasileira
Classe 28
Produtos acabados de origem animal,
vegetal ou mineral, produtos agropecuários, artefatos de material plástico
Classe 50
Cheques, ações, títulos e cauções, ligados a atividade de agropecuária e
• construções

..

Termo n.° 757.867', de 8-7-1966
Amos Manoel Duelo Lunardi
São Paulo

" PINTURAS LU--

NARDI
Classe 33
Titulo

•
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Publicaçâo feita do acOrdo com o are. MO do CUlgo Ga Proprioriado aUduritrtnl. Do dcin do jukliccl, Cann.W7n.
o cones o prazo de GO dias paro o deferimento do podido. Duranto Gris() prazo podarão cyrwintes ou= Q3M:319fw CD Depast=chuwinnel da Propriedade Mutila! couêkn Quo m julgarem projnelicadoo rea G
W.:Z1t5'0 U--Xtaa
Termo n.° 757.868, de 8-7-1966
niscar Comercial e Importadora Ltda,
Sào Paulo

mento ou gesso para tetos e paredes, atconiaccis ant-lacrustanizt, onf2-ous- oira6ares de aês fogõaa.
papel para forrar casas, massas anti- es. enti-carrcr.jvas. anti-detonr.ate2,.c2
selou el'j2r1coc, d.:Lu/circ.% cias:acedi:treta
saldos Para uso nas construções, par- tatos, água acidulada pe.ra acumulado- afianças, tersos elétricos de engomar o
metes. portas, ctortões. pisos. soleiras res. água oxigenada para tias industrY p assar. batedeiras, coquateleiras. exare.
para portas. tijolos. tubos de concreto. ais amônia: banhos nana gaivanizaçgio medores liquiditicadores elétricos. mea
DINISUAlt "
telhas, tacos, tubos de %instilação, tan- benzinas. banzai. betumes. bicarbonato sumas para picas e. Maek legumes e
ques de cimento. vigas, vigamentos e de sódio, de potássio; cd virgem. Cz? carne, resistências ele-tricas. tervecforeo,
vitrôs
vões, carbonatos, catalizadores, ceada- estufas, ventiladores, paenlas e bulas
Classe 21
;e chapas fotográficas. composições. els elétrico. refletores, Iselórios de ar rea
Termo n.° 757.871, de 8-7-1966
als distinguir: Veiculas e suas parte:
tintares
de incêndio. dona corrosivas trigerada tonmas elétricas, máquinas
Relojoaria
e
ótica
Silo
Paulo
Ltda,
autoegrantes: Aros para bicicletas, •
cromaras. corantes. ' ma-asma:a descorara fotográficas e cinematográficos, a:ms.
São Paulo
seis auto-caminhões. aviões. amor
te& desincrustantes. dirsolventesaezta oainhas elétacas. garrafas térmicas, rea
adores, alavancas de câmbio barcos
sões fotográficas. ensiotre. ates. UmE; gackares autamáticos, lâmpadas apares,
reates. braços para veiCulos. P:C1C1e•
tes, eestearatos; fanal filmes sensibili hos de luz fluorascente, aparelhos de
carrinhos de mfio e carretas. camitados
para totogratias. ti:Worm, flui somunicaçâo interna. esterilizadores corta
onetas. carros ambulantes, caminhasss
dos para freios. formol. tostatos influa densaciores, bobinas, chaves elétricas°
troa, tratoreo. carros-berços. carrosClasse 13
trais, fósforos intimaria:s. ..•.uoretcs, comutadores. interruptores, tomadas da
aguas, carrosarrigadores. carros, carfundentes çara solda: galvanizadores. corrente. tusivei. aparelhos totográticou
as. carrocerias. chassis, chapas cir Adereços de metais preciosos ,semi- gelatinas
para totogratias e pinturas. e cinamatoarágicos. filmes revelados,
lasco para veiculos. cubos de veiculo& pra: osos e scas un:tações adereços de
glicerina:
taciratos,
bicirosultitos; tomer sinócuios. óculos, aparelhos de aproai.
pedras
preciosas
e
suas
imitações,
adorrediços para veiculos. direçâo. deslimeabilizantea. Ioduretos lacas; massas Inação. abatsjours e lustres máquinaa
ateira& estribos, escadas rolantes. ele- nos de metais preciosos. semi-preciosos Para
pintura. magnésio. mercúrio. el?aa
para lavar :empas para uso
Jores para passageiros e para carga. e suas imitações, alianças, anéis, arti- tos. neusralizadores,
nitroce lalcse; pra>
doméstico
:Tares para carros. eixos de direção. gos de ,antasia de metais preciosos. axiclos, axidante. óleo para pintura Met
loa, fronteiras para veiculo& guida.o. balagandans de metais preciosos ou de linhaça, produtos quimicica, para lia
Termo n.o 757.876, de 8-7-1966 .
(motivas, • lanchas motociclos, molas. semi-preciosos bandejas de metais pre- pressa°, potassa industrial papais
Emagraf Emprcendimentos de Artes
tocicletas, motocurgas moto lurci82S, ciosos, berloques de metal preciosos, liográ ticos e p rellocomsta ,pelicula.3 . ite
Gráficas Ltda.
sen
niaelas. taavicaa ônibus. para-c:soques. brincos, de metal precioso ou semi- siveita papais para fotografias e análl
S2c; Paulo
a - lamas. para - hr pontões. preciosos, bules de metais preciosos, q es de latim-atoem, pigmentos.
cmiansa
las para biciclzias, raios para bicicle- carteiras de metais preciosos, colares pós metálicos para a composição de
taci
, reboq ue. radiadores para veiculas. de .metais preciosos ou semi-preciosos.
prepa s açôee para Sotogral'as. aradu.
"
Ias para vaículoa. leniu% triciclos, ti- contas de metais preciosos. copos de tos
para niquelar. prateaa e cromo;
• varetas. de contrôle do atogador e ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro produtos para di:uir tintas. pramiatoa
=leradot truteis. troleibus. varaes de fio de prata, fivelas de metais precio- reativos. remcvectores. sabão causam
carros toletes para carros
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias sais, salicilatoa secantes. sembilizaniva,
ea=a
jóias falsas. Iantejolas de metais pre- sailatoa, soda cáu.stica, soluças
Têrmo n.° 757.869, de 8-7-1966
l'sros
para
guardanapos
de papel
ciosos. medalhas. de metais preciosos caa de uso industrial, wiventes, cultas ag
Comercial Macidonel Ltda.
lutinados.
álbuns
(em
branco),
álbum)
semi-preciosos e suas Imitações, palitos tos, tintas em p6. liquidas, sólidas ou para
São Paulo
de ouro pedras preciósas para jóias, pe- pastosas p ara madeirea ferro, paredes, cotoretratas e autógrafos. baleies (CIL.,
para brinquedos) blocos para
dras semi-preciosas para jóia pérolas construções, decorações. couros, tecidos
r " MAUVUNEW
e imitações de pérolas, pratos de me- libras, celulose, barcos e veiculo& mica co rrespondênft, blocos para calcule:
blocos p ara anotações, bobinas, brochu.
industrial (. hiner, vernizes. zucas:,
tais preciosos, serviços de chá e de café
eas aáo Impressas, cadernos de asarias
de
metais
preciosos,
serviços
de
licor
Termo n.° 757.874, de 8-7-1966-- ver, capas p ara docurnanros. carteiras('
Classe 33
Bruno Dei Tio
-iresentações de mercadorias em geral de metal precioso. serviços de efrescas
cantas de papelão, cadernetas, cader.
de metal precioso, serviços de saladas
São Paulo
nos, cabras de cartão, manas para pa.
Termo n.° 757.870, de 8-7-1966
de frutas de metal precioso, serviços de
pelaria. cartões de visitas, cartões cri,
Aaterials para Construções Redmar
sorvete de metal precioso, talheres de
marciais, cartões indicas, calafeta cala
"
Limitada
metais preciosos, turibulcia de metal.
tonna, cadernos de papel melimetradcs
São Paula
turmalinas lapidAaa e Vasos de
e em branco para desenho. cadernos
metais preciosos
esclares. cartões em branco. cartucho°
Classe 49
Termo n.° 757.872, de 8-7-1966
Para distinguir logos, brinquedos, pas- de cartolina, copas planográficas, ca,
" REDMAg"
Dobesa Representações de Ferro e Aço satempos e artigos desportivos: Auto:s- dana% de lembrança, carrete:s da via
Limitada
ia:imóveis e veículos de brinquedaa, pelais. envelopes, enviSlucral para chaaaaCe 16
São Paulo
armas de brinquedo. baraliaas, bolas rutos de papel. encadernação C2 papel
. papelão. etiquetas, %lha° Indicais
para todos C2 esportes, bonecas, árvoa distinguir: Materiala para conetns•
INSSA2.'
res de natal, chocalhos. discos de erre- falhar, de calultts.e. guardanapos. livras
1 a decorações: Argamaessis, argila
messo desp ori'vo, figuras e; ovas
não imprenso& livres fiscais, livros do
a, aZule2a3, batentes. balaustres. ble.
aves e animais, jogos de armar. jogos contabilidade, mata-borrEo. amamentas
de cimento, blocos para pavimenta
de mesa, luvas aara esporte, oinlata de papel transparente, pratos, impell.
calhas, cimento, cel. crê. ebanas
Classe 33
raa câ utensílios cicnnésticca máscaras chia& papéis de estanho e de alurnin:o,
'fites. caibres. cais:1111os. emulam
Representações
paro esporte. nadadeira& canedes paro papais cem aospresc2o. g2.2013 era branco
-ias para coberturas. cabras &agua
Termo n.o 757.873, de 8-7-1966
pausa, tarrabaretes e varas para
as da descarga 'lama etixos. edificapara forrar paredes, papei olmaço com
Zfracobel — Zincagem Especializada
pesca
ou cem pauta, passal aepen. npai ee
i presnoldadas, estuque. emulsão cPe
Limitada
- asfáltico, estacas, eaquadrias. eatru.
seda, papel impermeável, papei encerado
Termo n.° 757.875, de 8-7-1966
Silo Paulo
e metálicas para construções. !amaComércio e Representações Marcondes papel higiênico, papal impermeável
da metal, ladrilhos. lambris. luvas
para Copiar, papel para desenhos, pa5 Macedo Ltda.
te
[unção. lagea. lageoWsa. material Uspai paaa embrulha impermeabiLzado
São Paulo
• contrr frio e calor, manilhas. maspapei Dano encadernar, papel Para esp are revestimentos de paridas, macrever. pi.,:121 para imprimir, papei pais para construções. mosaicos. pra
para . mbrulhos, papel celofanes
035Se 5
de base asfáltico. produtos para
papal celulose, pope/ de linho papel
Para
distinguir:
Abscrventes.
ocetonsi.
tr imperm n abilizantes as argasnas
absorvente papel p are embruhar taasse á
de cimento e cal. hidráulica. pedra- Icidos. acetatos. egentes QUIMICOS para
:saco.
papelâo. aeci p ienfaade papel roa
°1•:'
fibras,
tode
treamentc e coloração
o:, voilinte:
o. produtos betuminosos. Impermeaaatas de papal. doutra de pj.pel, i‘oktn
avies liquidas ou sob outras (armas ldos. couros e celulose; âgua-raz. at: trica,: Rádios. aparelhos de telaviaaa de
transparente, sacos de papei
revastimento e outros como na 95. s uraina. anilinaa: aluanen alvaiade ai p iela-nas, geladeiras. • aorveteiaes apare serp papel
entinas..
cubas. aastaia sga. cartao
vej,mtea
induswia%
einsninio
cj
(pó,
Paca
t
q
a
refrigeração.
entaçao, peças ornamentais da CP?
isdasaesid02e.ael

Ind. Brasileira

"SA0 PAV1,0
Ind. Brasi e r

Ind.EWJR10"
Brasileira)

IG0

Bracileir

MTIMA "
Ind Brasileira

Xnd. Brasileira

rasrleir

UNCOBEW
Ind. Brasileira

Ind. 35L;i1e2rG

s?"

•••n
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• Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
o prazo da 80 dica Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
• Nacional ala Propriedade IndustrisJ aqueles Que sol julgarem prejudicados com a concessão do regimens requerido

• correi

ONIIMMem

Termo n, 757.878, de 8-7-1966
g omália Indústria. e Comércio de
Móveis Ltda.
São Paulo

Iã.sgffitelran
Classe 40
%Wein em geral, de metal, vidro, de

madeira, estofados ou não, incha.
para escritório.: Armários
armários para banheiro e para roupas
eive móveis

usadas, almofadas. acolchoados para
ta6vels, bancos, balcões, banquetas
bandeias domiciliares, berços. biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café

conjuntos para dormitório& conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
tont—doe de armários e gabinetes para
cope e cosInha, camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço. caixas
de rádio& colchões, colchões de molas.
dispensas. divisões. clivara& discotecas
dmadeira, espreguiçadeiras, escrivaniatas, estantes, guarda-rotipas. mesas.
aaastabas, mesinhas para rádio e W.levis8o, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-cama., prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travessetros e
vitrines •
— termo n.• 757.879, de 8 7-1966

-

Panificadora Laranjeira Ltda.
São Paulo

t"

LARANJEIRA"
'Rd. Brasileira

Classe 41
Pão
Termo n.9 757.880, de 8-7-1966
Fiescopac Indústria de Embalagens
Plásticas Ltda.
São Paulo

FLEIOPAC
1nd. Brasileira
Classe 38
sacos de papéis e caixas de papelãs
cartolina
termo n.o 757.881, de 8-7-1966
Pany Santana de Camargo
São Paulo

* NOVODADES FA"
Classes: 13 e 16
Titulo
—
757.882,
de 8-7-1966
têrmo me
Ptavac Promoção de Vendas e Administração Civil Ltda.

. São Paulo
" FROVACr
Ind. Brasileira
Classe 33
Adenin Istraçã. WrOffloriG4

anssairse

:lutas. combinações. corpinhos. calças legiais. fraldas, galochas. gravatas, gorie senhoras e de crianças. calções. cai ros, jogos dt (ingeria. jaquetas. lupa.
;as. camisas. . camisolas, camisetas. luvas ligas, lenços, mantõs. meias.
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros t.aiós, mantas. mandribo. mastilhas. mamias, casacos, chinelos, dominós. achar- J . tós. pelas. penhoar. pulover, pelerinas,
3es, fantasias, tardas para rniltares. co' peuga • , pouches, poloinas. pijamas. puyILA ESPEhANÇA"
'egiais, fraldas, galochas. gravatas. gor- nhos, perneiras, quimonos. regalos.
Ind. Brasileira
iaquês -obe de chambre, roupão, sobretudos,
ros. logos de IlnoPrie.
Luvas. ligas, lenços. mantbs. meias ” spensórios. saidas de banho, sandálias,
Classe 19
naleas, mantas, mandrião, mantilhas. pa . meteres. shorts. sungas, stolas ou slacks.
Aves e ovos
setós, palas, penhoar. pulover. peierinas. toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 757.884, de 8-7-66
peugas, pouches. polainas pijamas. puOfitedi — Oficina Técnica Diesel Ltda . nhos, perneiras, quimonos. regalos.
Termos ns. 757.893 e 757.894, de
São Paulo
robe de chambre, roupão. sobretudos,
8-7-66
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
Equipamentos Vanguarda Ltda.
sueteres, shorts, sungas, stclat ou slacks,
São Paulo
toucas. turbntes, ternos uniformes
.
e vestidos
TERNURA
Classe 33
Termo n.° 757.888, de 8-7-66
Consertos e lavagens de veículos
Bar e Lanches Nova Bresser Ltda.
Industriai Brasileira
São Paulo
Termo n.9 757.885, de 8-7-66
Danke Administração e Publicidgle
Classe 28
Ltda.
Armações para óculos em geral
São Paulo
"NOVA BhESSER
Classe 8
Ind. Brasileira
Óculos comuns e óculos de proteção e
segurança para serem usados nas
" DANKE "
Indústrias
Classe
41
Ind. Brasileira
Lanches de
: aliche, mortadela, presunto,
Termos ns. 757.895 e 757.896, de
queijo, salsichas, roz-bife e churrascos
8-7-66
Classe 32
Equipamentos Vanguarda Ltda,
Para distinguir: Almanaques, agendas
Termo n.° 757.890, de 8-7-66
São Paulo
anuários, álbuns impressos, boletins caFlexopac Indústria e Embalagens
Classe 8
tálogos, edições impressas, revistas. órPlásticas Ltda.
Óculos comuns e óculos de proteção e
gãos de publicidades, programas radioSão Paulo
de segurança para serem usados nas
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaindústrias
trais e cinematográficas programas
'"FLEXOFAC
EWAClasse 28
•
circenses
LAGENS PLASTI-'Armações para óculos em geral
Termo n.° 757.886, de 8-7-66
CAS LTAA"
Termo n.° 757.897„ de 8-7-66
Fama Sociedade Civil Ltda.
Indústrias C. Fabrini S. A
São Paulo
- Nome comercial
São Paulo
RAMA
UM,
Termo
n.°
757.891,
de
8-7-66
LETRAS
WARM
Brasileira
Barão Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo
Classe 33
Fundos de aquisição mútua de
INDUSTR44 BRASIL EIRA
automóveis
leira
Termo n.° 77.887, de 8-7-66
Classe 11
Panificadora jardim Penha Ltda.
Classe
50
Abraçadeiras, arruelas, grampos para
São Paulo Representações
molas de veículos, porcas comuns e
duplas para molas de veículos, parafuTermo n. 9 757.892, de 8-7-66
"JARD1m FglifiA"
sos, molas para portas de veículos,
Confecções J. P. Ltda,
Ind. Brasileira
molas para capôs de veículos, molas
São Paulo
para portas comuns
Classe 41
Termo
n." 757.900, de 8-7-64J,Y "
Pão
Indústrias C. Fabrini S. A.
Ind
. . Brasileira
Têrmo n.° 757.889, de 8-7-66
•
São Paulo
S. Mamo Indústria e Comercin Ltda.
Classe
36
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas esti geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas
-nd. Érasileira
SACI
botes, botinas. blusões boinas. 'aba
douras. bonés, capacetes. cataias. cara
Classe 36
Industril Brasileira
ouças. casacão. coletes. capas. chales.
Para cfistingtur: Artigos dr vestuários -acitecols. calçados. chapéus. cintos
e roupas feitas em geral: Agasalhos, zintes. combinações. corpinhos. calça:
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, de senhoras e ele crianças. 'calções. calbotas, botinas. blusões. boinas, baba- ças. camisas. camisolas, camisetas
Classe 11
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara- cuecas. cares tias, colarinhos. cueiros
Abraçadeiras,
arruelas, grampos para
puças. casacão. coletes. rapas, chales. saias. casacas chinelos, dominós. echar
cacheco1s. calçados. Zh21015S. cintos. nes Fantasias fardas para militares co molas de veículos, porcas comuns e
duplas para molas de veiculos, parafusos, molas para 'portas de veículos,
molas para capôs de veículos, molas
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
para portas comuns
Termo n." 757.883, de 8-7.1966
Matadouro de Aves Vila Esperança
Limitada
São - Paulo

°ME

NJAMMTO

AMARELA)

FABRINI

1a .

