ESTADOS UNIDOS:.

DIÁRIO O

• .4

4. 4o^ 4.
-,TO • o:

o ••

BRASIL

14,1

th ",, ;

SEÇÃO MI •
ANO XXV - N.° 13

DEPARTAMENTO NACIONAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Requerente: Café e Bar Utrêla de
Prata Ltda.
Recorrente: Soc. Anônima Moinha
Sentiste Ind. Gerais.
DEPARTAMENTO NACIONAL DA
Processo deferido.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
N9 353. '896 - Marca: °aborri°.
Termo n9 222.114 - Marca BemoN9 410.897 - Marca:: Accord.
Expediente. do Senhor • Secretário
Requerente: Biscoitos Aymoré Ltda,
reira.
Requerente: Wella AktiengesellsRecorrente: Osborne & Cia. Solo.
da Indústria
Requerente: Bemoreira Cia. Nacio- chaft.
dade Anónima.
nal de Utilidades.
Processo deferido. . . .
Processo deferido.
Rio, 11 de janeiro de 1967
Processo deferido,
.
Recorrente: Bemoreira Engenharia N9 435.822 - Marca: In Memoriam,
Requerente: Villas Boas Estabeleci- N9 157.699 - Marca: Siunesa,
Ltda.
Despachos em Recursos
mentos i...raficas S.A.
Requerente: Bedrich
O Senhor Secretário da Indústria Termo n9 229.101 - Marca Kis.
Processo deferido.
Recorrente: Refinadora de Oleai
Requerente: Produtos Alimenticlos
N9 238.144 - Marca: Macorn.
- tieraido Souza Mattos negou
Brasil S.A.
provimento ••aos recursos interpostos Kis Ltda.
Requerente: Fabrizio Minervuu.
Processo deferido.
nos processos abaixo mencionados a
Recorrente:
Macol
Soc.
FornecedoProcesso indeferido.
fim de manter as decisões anteriores:
ra de Materiais para Construções LiN9
171.259 - Título: Confeitar%
Termo
n9
375.829
Marca
PlexiTermo n9 74.210 - Priv. invenção: e0r.
mitada.
Yara.
Piteira, para fumante.
Requerente: Martins Alonso & CNN
Processo inclefelido.
Naufal S.A. - Imp.
N9 376.900 - Marca: Aspizolon.
Requerente: José Mazar Barnett. e Requerente:
Recorrente: Ernesto Rothschild 80•n
Com.
Requerente: Quuniofarma Ltda.
ciedade Anônima Ind. e Com.
Processo indeferido,
Recorrente: Farbenfabriken Bayer 1 Processo deferido.
Processo deferido.
Pedidos de Preferência
O Senhor Secretário da Indústria Aktiengesellschaft,
N9 181.653 - Marca: Novacin.
Union Carbide Corp. - No pecado - Heraido Souza Mattos - deu pro- Processo indeferido.
Requerente: Farbwerke Hoechlats
de preferência do termo n9 86.746 - vimento aos recursos intetpostbs nos N9 192.495 - Titulo: Sociedade Ele- A ktieng eselischaft
Vormals Meister
Pilha seca a prova de vasamento - processos abaixo mencionados a fim tromac. Lucius & Bruning.
de reformar as decisões anteriores:
Requerente: Soe. Eletromac Ltda.
Concebo a preferência.
Recorrente: Lab. Farmaquion Ltda,
Recorrente: .Eletromar Ind. ElétriLin A Ho - No pedido de preferênN9
241:370
Processo deferido.
Marca:
Confecções
ca
Brasileira S.A. •
cia do termo n9 156.200 Nôvo mo- imperador.
N9 198.528 - Marca: Feiticeira.
delo de ornatos ocos de pendurar fios
Processo indeferido.
inviaiveis - Concedo a preferência.
Requerente - Antônio Mansour
N9 306.459 - .Titulo: Gráfica Ci- Requerente: Antônio Sumia & Cla,
Ltda.
Irmãos
Ltda.
Leandro Torres dos Santos (no aenelândia.
dido de preferência do termo número
Processo
deferido.
Recorrente: Fernandes Cortese
Requerente: Saierno & Cia.
170.838, nem) tipo de calendário perLtda.
249.584 - Sinal de propaganda
Recorrente: Rio Gráfica e Editora Cia.
manete) - Concedo a preferência - N9Sentiste.
Processo
deferido.
Ltda. e Casa Miranda Vidros e PaFornecedorp. de Acessórios S. A.,
Requerente: S.A. Moinho Santista péis Ltda.
N9 244.463 - Título: A Mela Ele..
Imp. e Com. (no pedido de preferen_ Incieistrias
gente Magazine,
Gerais.
Processo indeferido.
cia do termo n9 174.005, nova confiN9 316.484 - Titulo: Fotopan OtiRequerente: Celso Romeu Nuca
guração introduzido em estójo para
Processo deferido,
ca eine Foto.
mecânica de automóveis) - Concedo
Recorrente: Paulo Emilio -Fabiana
N9
388.262
Marca:
Docal.
a preferência.
Requerente: Otica Fotopan Ltda. Alves.
Fornecedora de Acessórios S.A. Imp.
Requerente: Minérios Doca! Ltda.
Recorrente: Panfoto Imp. Ltda. -1 Processo deferido.
e Com. - No pedido de preferência Processo deferido.
Processo indeferido.
N 9 363.618 - Marca: Polidisen.
do termo n9 174.006, nova configuraO Senhor Secretário da Industria Requerente: Ind. Farmacêutica Em*
ção introduzida em estojo para aco- N9 398.478 - Marca: Ardonplast.
- Heraldo Souza Mattos - negou ciochimica S.A.
modar elementos essenciais à mecâRequerente: Arlindo Donizeti dos provimento . aos recursos interpostos I Recorrente: Lab. Climax S.A.
nica de automóveis. - Conced oa pre
Santos Barreto.
nos processos abaixo mencionados al Processo deferido.
ferên
N9 381.675 - Títitlo: Stem.
fim de manter as decisões anteriores:
Processo deferido, dou provimento N9 151.389 - Marca: Glória.
Diversos
Requerente: Soc. Técnica de Enna
ao recurso para modificando a deciRequerente: Soc. Comercial Anía-! nharia e Mecânica Stem Ltda.
Medo Moutinho -= No recurso in- são conceder o registro com exclusão
ral & Santos Ltda. 1 Recorrente: Soc. Técnica de Mate..
terposto ao indeferimento do termo de Guta percha para dentistas.
Recorrente: Indústrias Haltrich Li- riais Sotema S.A.
n9 89.057, brinquedo de choque ele-1 N9 430.621 - Marca: Dubom.
mitada.
trico - Indefiro o pedido.
Processo deferido.
Requerente: Ind. e Com. Dunorte
Termo n9 72.201 - Priv. invenção/ Sociedade Anônima.
Processo deferido.
N9 384.737 - Marca: Flexilon.
- Uma tampa inviolável e re-utilli Pmesso deferido, sem a restrição N9 387.994 - Marca: Ecornatic.
Req uerente: McNeil Laboratoirel
zável destinada à recipiente.
Requerente:
Brasus
Ind.
e
Com.
de
no despacho de fls. 11.
Requerente:
Produtos Quimicos, Imposta
N9 296.064 - Marca: Emblemática. Rádios e Televisão S.A
Guarani S.A. - Processo indeferido.
Recorrente. Lab, Climax S.A.
1
Requerente:
Bebidas Gavirachi LiRecorrente: IBEZ'A - Ind. BrasiO Senhor Secretário da Indústria
Processo deterld0.
leira. de Embalagens S.A.
Heraldo Souza Mattos - deu pro- mitada.
Processo deferido.
N9 404.589 --- Marca: Diratyl.
vimento aos recursos interpostos nos Processo deferido.
N9 385.098 -.
Requerente: Lab. Leo do Brasil 8.A.
processos abaixo mencionados a •fim
Nutrizin.
NT9
443.215
Titulo
de
estabeleciRequerente: Bahia Industrial S.A.
de refOrMar as decisões anteriores:
, Pecorree f e: eaboratil S.A. Ind, Par.*
mento
Contessa
Di
Roma.
Térmo n 9 379.337 - marca Bourbon.
Recorrente: Ind. Gessy Lever S.A. macêtitica.
Requerente: Perfumaria San-Dar Requerente: Casa Douro - Modas e
Processo deferido.
Processo deterido
Socieci ede Anônima -- Processo de- Calçados Ltda.
? 17!.On
,Vdv:ca: Manca.
:V9 414.985 - Márca: rel.
ferido •
Processo deferido.
Ret:uei e,;..e.
Luta.
Requerem
Venhor Secretário. da :Indústria
Cel Técnica Eletrônla
Eccolient1st nhenpeat lu- es Ltda.
ren. : PM' de An- cltr,tres
N 3O. 1F1 -•Heraldo Souza .Mattos - negou
I
tcl
p ro-imentos aos recursos interpostos cora.
• Re corrente: Rei - Ind. de Trama*,
o ttet.-: n:-.,,‘,
nos p rocessos abaixo mencionados a Requerente: Anker-Vie:-Rit
Café e Bar formadores Elétricos S.A.
fem de manter as . decisões anteriores:
I
: Cr • '
Processo deferido
P rocesso deferido.
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Requerente: Spama Soc. Paulista] Eduardo Buzolin (junto a0 termo
tv9 430.021 — Mana: Carbetinz.
de Máquinas e Equipamentos Induz- I n9 135.122). — Arquive-se o procesRequerente: Lab. Myritonal S.A.
trials Ltda,
GO.
Recorrente: Instituto Vitl
Processo indeferido.
Rolando Buchalla (junto a° termo
Cwiedett-3 Anemizaa,
ri? 210.148). — Deixo de conhecer
N9 310.856 — Marca: Dint.
IF'rocesso deferido.
do recurso extraordinário por ser ileRequerente: English ateei Corp, gal tal apelo, consoante esclarece- o
R9 446.202— „ Medem: Pioneiro.
Ltd.
171equerente:Mataurante Pioneiro
parecer supra, eis que a decisão re11,tala.
corrida põe termo ao processo admiProcesso indeferido.
nistrativo. Arquive-se.
Recorrente: Andercon Clayton êi N9 379.476 — Marca: Toscano.
ao. S.A. Ind. e Com.
Companhia Editora e Comercial F.,
Requerente: José St,oduto Primo. Lemos (junto ao termo n9 429.523).
Processo defewedo.
— Aguarde solução do termo mime.
Processo Indeferido.
N9 456.831 — Marca: Awaponga.
ro 357.785.
N9 379.508 — marca — Mercara —
Requerente: Joaquim Akee Ribei- Requerente — Mercearias Nacionais
Expediente do Sr. Secretário da
Indústria
Ue
O. A. — Processo Indeferido.
Recorrente: PAMAWI1S — Prigori- N9 424.305 — frase de propaganda Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
Roo Avícola• Modelo Arapon gas O.A. — Não Risca — Dureza Sem Igual 1967.
— Requerente — Cerâmica Sgso José
Processo deferido.
Exigências:
0-m0 S. A. — Processo indeferido.
1579 472.6W — Marca: Fuzilem.
Térmos com exigências a cumprir:
N9 147.934 — marca — Indiano — Altuninio do Brasil (titular do reRequerente: Puritan Compreseed Requerente — LuizCassaro — Pro- gistro no 260.154)
Mais Corp.
cesso indeferido.
Seabra Cia. Tecidos S. A. (titular
Recorrente: Lab. Espeeiforma S.A. N9 20'7.845 — marca — Omega —
do termo n9 241.337).
Requerente — ()Mega Louis Brandt
Processo deferido.
Tintas Supercor Ltda. (no recurso
& Frere ei. A. — Processo indeferido.
Interposto ao termo no 315.008).
374.358
—
Marca:
Waldorf.
N9
N9
245.462 — Marca — Valcolac —
Requerente: M. Thalenberg.
José Luiz Pinto e Adriano Luiz
Reguerente — Ind. Brasileira de Tintas
n
Vai
S. A. — Processo indeferido. Pinto (no recurso interposto ao terProcesso indeferido.
mo n9 241.910).
N9 325.938 — marca — Metalarte
Diversos:
N9 407.835 — Marca: Diretrizes.
— Requerente — Fundição ivletalarte
leerneerente: Aiy Martins.
O Conselho Regional de- EconomisLtda. — Processo indeferido.
, Processo Indeferido.
tas Profissionais da 29 Região (no
N9 381.651 — marca — Bahia —
• W 55.961 — Nome comercial: Fá- Requerente — Imag ens Bahia Ltda. recurso interposto contra deferimento do termo n9 240.078). Arquive-se.
£21ca de Calçados Belorizonte
— Processo indeferido.
Requerente: Fábrica de Calçados N9 384.544 — marca — Jacarê -- Ind. e Com. Metalúrgica Atlas S. A.
(no recurso interposto ao deferimenD2orizonte S.A.
Requerente — Sérgio Puser — Proces- to
do termo n9 294.115).
so indeferido.
Processo incleZorido.
•Manoel Freire da Silva (no recurso
N9
423.247
—
marca
—
Dular
—
1)3 9 524.718 — Marca: Velas de C8Interposto ao indeferimento do tõrRequerente — Smith Viana Sifuen- ni0
n9 359.986).
Des Natalina.
tes Cia. Ltda.
Preeesso nede7e.
Produtos Químicos Cibo S. A. (no
Requerente; Fabrica de Velas São rido.
recurso 'interposto ao termo númeatrlos Ltda.
Diversos:
ro 246.112).
Processo indeferido.
Searle e; Co. (junto ao termo O Senhor Diretor Geral deu provieà9 18?. 430) — Indefira) e) peide,
443.W7 — Waren: Cterece.
d
mento aos pedido° do eeconsideraçãe
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— O custo da cada exemz,
piar atrasado dos órgãos ofd.
ciale sord, na penda avuEsa
acrescido de Cr? 5 se do mósarao araco a dó Cr 210 por ano
decorrido,

dos despachos interpostos nos pra,
cessos abaixo mencionados a fim df,
reformar -Is decisões anteriores:
Têrtno n 9 404.417 — marca 1.001 —
Requerente: Aiedeison Clayto p &
S. A. Ind. e Com. — Recorrente:
Richard Saigh — Ind. e Com. S. A.
— Processo indeferido.
O Senhor Diretor Geral negou pro
vimento aos pedidos de reconsideração dos despache: entereeetos no.
processos abaixo mencionados a Um
de manter as decisões anterenes:
Termo n9 367.083 — marca Cymtrai — Requerente: Mindenform Inc
— Recorrente: Malharia Simber Lide
— Processo indeferido.
Expediente da Divisão de Patentes
Rio de Janeiro, 11 de j aneiro d,
1967.
Notieicaead:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 dt
lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dia
para eventuais j11 r dm rPPonSi
derações e se do mesmo não se tiver
valido nenhum interessado ficam no
tificados os requerentes abaixo men
clonados s. com parecerem a ‘ste 12eelarternente a fim efetuarem opa
eernento da primei ea anuidade ne
prazo de Sessenta (601 dias na form:
do paré erafo enico do art. 33 do CP'
para cure selem exreedidas a resP2e
tiven c.e r'e s patente":
Preriléolo de Invenção ii.eferia05
N9 127.016 — Circulador Resfria=
dor reera Bombas de Wieder-1, -- Fe
lix Rernandez.
N9 134. 463 — Revestimento de Moi
f4 es de Fundieão — General Motor
Com.
Mod. Utilidades deferido:
N9 137.447 — Nene) Chaveivo ree
elo — Reitor 1,C..rio Mari o Am....re
Taleechie
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CAS DEROSVT-AD
agtkrts, aom o art lP d a Código da Propriedado Inctuatrial. 'Da data da puneaceit, cuineca ra
Departanoasita
a CerSZT a pram es Cs mas goze e ileferáneuco cio pedido. Muranto ew-g) prazo paderito apresentw cu sa, epasi«
arai fula arma Goeltitilcadaa com a eune~ cks, teUu ;11 o tortm,rtla
aprialaâa ilatdusfsafail aquêlea
Naelmaati c

paaayagft ataata

ineaollizantes, ioduretos lacas; masara: térmicos, instalações de condensação, punias chnicaa. estufas enr amaina ,z3i.
aas, escopros est aaturea ,., a aaous.
ocra pinturas magnésio. mera:alo. nitra. máquinas movidas a gás, ventoinhas a araki
oveb Guarda (Administração e Par- tos, neutralizadores. nitrocelulose; pra. gás, compressores ,ventoinhas centritu- en 9403 e2 talho para terlow taccr3
axidos. oxidante. óleo para pintura ttóleti gas, geradores de gás„ instalações para 4 p achos para esóscutos celatotrxtren,
ticipações) Ltda.
de linhaça, produtos quimicoa para kW aprovetiar o calor residual, motores aaataa, agalWaa. goivas gesso, arampaa
São Paulo
ao. guta-peada% htsrerir1 . . i,
Pressão. potassa industrial. papéis be- diesel, dispositivos de arranque para asno mauras.
liográficos , e preliocopista películas sen- máquinas auto-motrizes, máquinas all- ceD , paro azt2EaÇõe% ge2daraa
síveis, papéis para footgrafias e análi- pressoras de livros, máquinas geradoras coro Ctb•urí.'.02a do C=2.13. p13 -alara
z-Jas
ses de laboratório, pigmentos, potassa de frio, máquinas frigorificas, máqui- doi-en a:.5.a e taraçoa czel:±L%
1~
oós metálicos para a composição de tia- nas refrigeradoras, máquinas para en- eurcnvos, razatelanZ:1
. as preparações) para fotografias, vodu- saio de materiais, prensas hidráulicas, cari irriaadarm, =sk.,..=^^,,3 ~
para niquelar. pratear e cromar. instalações de calefações, instalações de ra a.a,„ u ço2u35-/) poso
Classe 7
prdis-..etZo arE C222,
nrodutos para diluir tintas, prussiatos
ssa. tluvas e dei:faia:a; da bas,-7--reativos removedores. sabão neutra Máquinas e utersilios pura serem
)ais, salicilatos secantes. sentsibilizantes. das exclusivamente na agricultura e ra ossos lancetas: rit;nr''''.1 91e.aaa
ct-Y,Y-J-A
, vi? a. soda cáustica. soluções quími- horticultura a saber: arados abridores Fita odoritolkatco,
cas de uso industriai. solventes, sulfa- de salcon, adubadeiras, ancinhos sae. çpsta casas C. operaaa a craaa
g=n)
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ou cônicos e empilhadores combinados a roretorea pra se523.,
p astosas pare madeira ferro. paredes arrancadores mecânicos para agricui. k)anta.
construções decorações. couros tecidos. lura batedeiras para acerais. loombao.1 Mns
pau.
i ciefiingeatt do tz
Fibras celulose, barcos e veículos. talco para adubar, ceifadeiras, carpideiras121.?°
ceifados para arroz, charruas para agaí . ' "12-shugla,
Industrial. thiner. vernizes, zarcão
Carjaue?..?.C.:S.re32C?
er"" )
cultivadores, debulhadores
caltura
Classe 2
pora
°Idr""'""
"5- gelo o°bolsava
1
Carrapaticidas, desintettante.s. eir.hroca. destozadores, desentegradores; esmaga ?para
Classe 42
paaaa água quo0lo
,ara distinguir: Aguardentes, apertti- çôes para animais, farinha de ossos, dores p ara e agricultura estarrificado
indas, seringas paro lavagens e
loa, aniz, bitter, brandy, conhaque cer- medicamentos para anima:s. aves pre- res. enchovadeiras, facas para mágin
serraa serras paro raquio2=1C3
vejas, ternet, genebra, gin, kumel. lico- parado 2 eprodutos inseticidas. parasi- nas agricolas ferradeiras „gadanhes tampões higiênicos preservativo.% i2c ss
'
res, inatas, punch. pipermint, rhlim, ticidas, remédios para fins veterinários, garras para arado, grades do disco: I leite. tarméS-netros, tesouras trepaast
ucos de frutas sem- álcool, vinhos, ver.. sabões veterinários e des:nfetantes, sais ou destes, máquinas batedeiras tiara atalhas higienicas; liCaUSSZ13, _verrls W.•4
1
veterinários e desinfetantes sais veteri- agricultura máquinas inset:cidas • ma
mouth, ' vinhos espumantes, vinhos
tante para Far, odantológicoa
nários, vacinas para aves e animais. quinas vaporizadoras, máquinas de
quinados e whisky
Classe 16
sais minerais pare f:ns veterinários, po- fundir, máquinas ta:eladoras de terra Para disting .iir: Materiais para constra
Classe 43
madas uso veterinário, vermiicdas uso máquinas perfuradoras para a agricul. ções e decoraçôca: Argamassa s, aegIl
l adrescos, sodas, sucos de frutas o sta- veterinário, desin 4etantes e veterinários tura, máqcinaa de plantar, snotochar- areia. azulejos, batentes. balaustres, ble,
ropes, águas minerais artificiais, água
ruas, máquinas regadeiras, máquirec e cos de cimento. Liocoz para pavimenta>,
Glasse a
etraca, gingerale, guaraná, água mine. Aço em bruto. aço preparado, aço roçar, de semear; 9sra asfaltas:
:arauto. cal. ara, &p.Z.1
to3 natural. suco de caju, g ran -,dina e doce, aço para 'tipos, aço fundido aço torquir. de triturar. do esfarelar terral CE?, calho. ar
aaaa-aaa,
para
irrigação,
para
matar
formigas
e
isclantes.
cr.ibroa.
rc.:rallicra
capila
chapar par... cotarturaa. Cauta
narcialn.ente trabalhado. aao pálio. aç
ou Insetos,
borrifar
p ara a:rifar e ntikerl.
deacaraa paro etimaa. etlgiso
refinado bronze, bronze em hri,to
Termos ns. 758.203 a 758.221, de
l as
para Ca z
zar
desinfetantes,
para adubas.
aarcialmente trabalhado, bronze de
a premoldadas. estuqt,e. emulsão d3
11-7-66
ar
a: 2c(1 . !,idia% eaartaa
becoasfáltico. atacJovem Guarda (Administração' e Parti- manganês. bronze em pó. bronze em agitar e espalhas palha, paro calhes çe
cipações) Ltda.
pasci a Imante preparado cimento me- algodão, para colher cereais máquinas ataras aetálicaa para caristrucs. ta=
Icattbraa. lavei
la
São Paulo
barra. em fio, chumba em bruto ou amassadoras para %as agricolaa, cc. !as do metal. kilhoa.
para
Is junção. lagec, bgezMa. mandai isca
taba°, cobalto, bruto ou parcialraente cortar árvores. para espalhar.
trabalhado, couraças, estanho bruto ou pinar, máquinas combinadaa
desbenas..9E20
para e& ante contra frio e calca. manilhas, maca
aos paro -revestimentos do paredes Ma o
parcialmente rabalsado, ferro em bruto us2;c72. um`Zu"i"js e—andaha:
,TCYSM GUARDA .
para conuTuçaer, mosaicos. p7i-Z,
em
barra,
ferro
manganês,
ferro
velho,
r rizr, •delirasde
Ind. Breie.
42.7daa a
autos base issfálticu. produtos taaP0
gusa em bruto ou parcialmente traba- gana, mesquiaas
nicos,
ria,
a âraladore mec
mecânicas,
lhado, gusa temperado, gusa maleável. ras
los . compressores para o agricultura tornaraimpertuabilizantes
as argwaa,
pedrcai
cimento o cal, hidráulico.
laminas de metal, lata em fólra, latão
sachadeiras.
semeadeiras,
suadeiras
cas
osos.Imperares.'
gulho. produtos getImperares.'
em
folha,
latão
em
chapas,
lata°
em
Classe 1
coiztsosavdaolrveusladso
bilizantes liquidas ou sob outras formaa
m n dores da gurrira
vergalhães, ligas metálicaa,
ers para revtstimento outros como na aza
a catratores
Paro distinguir: tabsbrventes, acetona, magnésio, manganês, metais não trabamáquinas agricolaa
ç
vimenta ão. r ças ornamentais de &)
ciclos. acetatos, agentes guimicoa para lhados.ou parcialmente trabalhadoa, memento ou gesso para tetos e paredes,
) tratamento e coloração de fibrastztala em massa, metais estampaloo,
Para
Abai 2a_lincano câm. papel para forrar ccasas,. massas ançâ5
ouro,. e celulose; água-raz,
ridos' distinguir:
metais para solla, niquel e zinco
ácidos para uso nas construç6
uzmina. anninas; alumen, alvaiade, alibocas, adenótomos„ afasta dores,
Classe G
soleitaõ
portas,porteies. pis
tia:cp.
agrafos,
ácidos orta.
galantes industriais. aluminio em pó.
°sem,
a
a
para
laja.
Mo, alicates, amálga para portas tijolos, tubos de concretas
:maníaco. anti-incrustantes, atati-oxidass. Mesas giratórias, transbordadores caalgodão hidrófilo,
tas anti-corrosivos. anti-detonantes azo- brestantes, pontes rolantes, guindastes mas aparadores, aparadores para ou' telhas, faces, tubos de vtntilaçao. Mo,
tatos, água acidulada para acumulado. giratórios, guindastes de pontes, garras módo
e-cirúrgico% aparelho° perc oca. ques do cimento, vigas, vigamenton o
vitrôs
res. agua oxigenada para fins industri- para cabos, guindastes, instalações sa9eW, aparelhos de pressno ar2erial
ais amônia: banhos pare galvanizaçâo. transportadoras, transportadores de es- aparelhos da diaternsia, a orelhas de
,,..a
.:11e:2,0.0
cara=
benzinas. henzol. betumes. bicarbonato teiras„ hélices transportadoraes, eleva- aranr
relha os
Ikaiol._,L
eta,__a_para
ret:_oap do =Is X. S"--fr^-2-2:3c ° ,.
do °1" 2= sr-'11
de sódio. de potássio; cal virgem, cor- dores de nora, elevadores de carga,
pontes
fixas
e
móveis,
balsas
penseis,
vôos, carbonatos. catalizadores. celuka
=aasblrc
vosus em
ed
f
a;
Ab
m
p
a
cI
rcial
ç
7M
a
G
e2tai
nta
a
eao
u
pala
aratl
e
r
bzu
daa'ourd
ár.
advpeara-L'
2f. erej,e12'
se. chapas fotográficas. composições, ez. guinchos para levantar vagões, andai- dures;: bisturis,
ticchoa
refratário,
as
f
ál
r
r
a
ila34 em
bo
algrgos
a
20,
brao,
para
clinica
tintores de incêndio, cloro., corrosivos, mes para instalações de transporte, ins- n Cldas.
icascactaamplbasramiaashdidró
e caorza, aoeirZla,
cromatos. corantes. creosotos: descorais- talaç es para guelas de altos-fornos, nulas, Lada, osradpi
bámorà l)atualta, benjoim, breu, eiânfom s
d3, ca
.,
j in e..Ltc.„-2,
oarf eltro,
andaimes
transportadores,
guindastes
de
tes. desincrustantes. dissolventes; emul.
cru,.. , 0s c
. chh:res, ceras do plantas, cerra
ra km staleira,
conversores,
comportas,
diques
...,
saias fotográficas. enxofre. ater. esmal.
articulaçõ
cera es,olante„.
c
cintos para v4e2°1° ° certieu° ° Grie-a"?." C57çC:)
flutuantes,
pontões,
instalações
para
letesa eestearatos: fenol, filmes sensibili-z62
cavalo,
t2_0 clinico% cintas urabeliccJa. co n
er12`3e It%sp
': ca,?.o.
-1 „,7.-.,_,2,
zados oara Fotografias. fixadores). flui- vantar navios, bombas, tubulações, cal- nos cortantes, compressas
as de e2Ci4C13. ,,,
b..?,i12,,,:' „ee
f f22V
, c„,aegr2a
p03. oice.3 02, L :223-:--,
.0_'4
dos para freios, formol fosfatos indus- deiras de vapor, pré-aquecedores, super- costótomos, curetas;
dentes artificiais -------"' - 21triais. fosforos industriais. fluoretos. aquecedores de vapor, sopradores para dentaduras. depreores, dilatadores,
der. ' c.-CL,,,,grefaas,
2rd'dije.. r " a3", ,, x2rO.;
"'"a-JS M'2eee'L;I''
í
53—"
Ore^"I"'"
_Vi.e..5.fundantes r.iara solda: galvanizadores. câmaras de combustão• máquinas a va- t ersaa dreaos. duchas vaginal:a elaanfa2.M. t.,,,z.',.a, ...:LS.-:1S. 11;:,-ai4C2i 42 ulr:24
gelatinas para fotografia e pinturas. por, turbinas de gás e de vapor, acumuladores de vapar e actuladores rca, çaaarti:Vios, espadas ciLC -c.
Loisa caa: 5R.:2e cz-, L-zrcialmenti
glicerv na; hidratos, hidrosulfitos;

Termos na. 758,01 e 758.202, de
11 -7- 66
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art 130

do

Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

.

a mama it prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara.° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriot aquêles que SC julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

preparado., abarias. metálicos. asadea
ha em bruto cio parcialmente traba-

Classe 29
Para distinguir: Espanadores, escôvas
comuns, lambazes, rõdos, vassouras e
vasculros
Classe 30
Armações para guarda-chuvas, guardasóis e sombreadares; bengalas, cabos,
capas., esticadores, guarda-chuvas, guarda-sóis, sombreadores e seus pertences,
panos, ponteiras, varetas e virolas
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e floricultura, flores,
plantas, bulbos e tubérculos
; Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substancieis e produtos destinados tt
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, cama° a gás hidroceaboreto.
gás metano, badano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes. óleos combustiveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo s
querosene
- Classe 50
Bilhetes de loteria, caaegramas, cartas,
cartazes, cheques, duplicatas, envelopes
etiquetas, faturas, folhinhas, notas promissórias, papel de correspondência
placas, recibos, tabuletas e veículos
publicitários
Têrmo n.° 758.222, de 11-7-66
José R. Lindley y Hijos S. A.
Peru

lhadas ene tones. acaradas e aplainadas
mangado. óleos de cascar vegetais.
Rica, mármores em bruto, óxido de
gama eatidiffeadoret gelatin& giz. ditado.. .plumbagina em bruto. pó de
Moldagem para fundições. pedras bailadas. piche de bruto. pedra calcaria.
Imantas medicinais. oedras s bruta
laebrachn. missa vegetais, minas. teSim naturais, raaidsuas textela. tifilata
eolvét, talco tem bruto, dato, :Isto
betuminoso e ciliaato
Classe 18
Armas e munições de guera e de caça,
explosivos: adegas, baionetas, aarabinas chumbos para caça, cartuchos, cartucheiras, dinamite, espoletas, espadas,
espingardas, espingardas de ar comprimido e de mola para arremêsao de
arpões, fuzis, fogos de artifício, pistolas„ pólvoras, punhais, revolveres e
•
sabres
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
sumos
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos: Anco.
tas, bóias, cintas de natação, fateixas.
flutuadores para hidrometria,
Classe 25
Estátuas, estatuetts, estampas, frutas,
flores e falhas de cera, fiares e fõlhas
de substâncias isolantes e sintéticas, fa
guras de madeira, figuras de cera, clichê, gravuras, imagens, máscaras de cera; obras de escultura, obras de pintura;
quadros com moldura de madeira cie
material plástico, cartazes impressos
Classe 43
lateriais de propaganda
Bebidas gaseificadas com ou sem raro,
pe, refrigerantes
Classe 26
!Artefatos de madeira em geral: ArgoTermo n.° 758.223, de 11-7-66
ae, alguidares, armações para balcões Esquadrias de Madeira Brand S. A.
para vitrines, artefatos de madeira
Guanabara
tara caixas, bandejas. barris baldes,
'lidadores de cerne, caixas, caixões. caiSotas, cavaletes, cunhas cruzetas. cubas.
anele:11ms. colheres, cestos para pass.
Capuz para .cozinha, cabos para ferramentas, cantoneiras. engradados. atra aos. esteirinhas, estojos. espremedeiraa.

Urino n.9 758.227, de 11-7-1966
g ck-ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
Donadio Ltda.
Donadio
Lis de refrigeração, enceradeiras, aia
São Paulo.
airadores de p6 togões, fornos e toga.
refreei -et' leoa, chuveiros, aquecedores
afianças. ferros elétricos de engomar e
aassar, batedeiras, coqueteleiras, «pra
medorea liquidificadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar refrigerada fornias elétrica.. máquinas
fotnoráficas e dneniatográfican cana
petinhas elétricas, garrafas térmicas. regadoree automáticos, limpadas, aparelha. de lua fluorescente, aparelhos de
comunicação interna. ederilizadorea coe.
&amadores, bobinas, doma elétricas,
romutadores. interruptores, 'miadas de
***41191
"
corrente, Malva!, aparelleoe fotográficos
e cinematográgicos. filma revelados.
indúst—rií Brasileira;
binóculos, aculos, aparelhos de aproidinação. abat-}ours e betem máquinas
para lavar roupas para uso
Classe 6
doméstico
Bombas hidráulicas, motores, geradores,
Têrmo n.° 758.226, de 11-7.4966
dínamos e suas partes integrantes
Eiffel Tarde de Oliveira
Tèrmo n.° 758.228, de 11-7-1966
Rio, de Janeiro
Donadio 8 Donadio Ltda.
São Paulo

USTA

embalagens de madeira, escada. barguarnições para porta-blocos..
ir 4.

Classe 2
Mistura para cachimbo (defumados)
Tênno n.° 758.224, de 11-7-66
Café Legitimo Ltda.
Guanabara

&Min

lellóstris
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios doméstiaos,
malas de madeira, palitos, pratos, pa
atas, pinos, puxadores. prendedores
Classe 16
{roupas. pitainhas, gele/irmos e colheres
• Esquadrias
para sorvetes. palitos pare dentes. &Loas de passar roupas. taboas de carne.
Timo n.o 758.225, de 11-7-1964
Magna-Ton Rádio Ltda.
anafai torneiras, tambores, tampa.,
suportes de madeira
Guanabara
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
e"frd-ialitit
fibra, não incluídos em outras classes:
Suportes para filtros, cestos, cestas, sa..
colas, cabos paia utensilios, redes, sacos, rédeas, malas, cestos para costura, IA4Ügtíiia Rrasileira
cestos para pães, caixas para acondicionamento, caixas ' pare enfeites, guarClasse 8
nições para utensílios, telas para amiandimanai;
os seguintes artigos dáPara
tos de cadeira.), peneiras, ateime,
eis ~!os, aparelhos de televise*,
embornais e atolo

Classe f3
Sinal
Têrmo n. 9 758.229, de 11-7-1966
Seibert e Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

BRASILLIPA
CAXIAS DO ALI.
:fe r'eSeof

dci.. rui'

:lusse 35

Classe 41
Café

Delego a couroa
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Publicação feita da acanto com e art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publieogio

somsçaril
eueut °pulgões ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial aquêtel, que se Julgarem prejudicados coro • unceeslie elo radar° requeri&

e currer o prazo da 60 dial para o deferimento-do pedido Durante Cm prazo poderia apimentar

Termos us. 758.230 a 758.234, de
11-7-1966
(Prorrogação)
Optica Ahrens Ltd n
Glianabé,ra

PROKKULiAÇA0

remo n." 758.238, de 11-7-1966
Sie.mens
Hal.ske Aktiengesellscnalt
Alemanha

EMD

Classe 8
Aparelhos e utensílios físicos, qiiImicos,
náuticos, óticos, eletro-técnicos e eletrônicos, aparelhos de sinalização, de medição, de contagem, de indicação e- decontrôle, aparelhos de distribuição, de
direção e de regulagem, aparelhos fotográficos e de filmagem, aparelhos de
•
transmissão c de recepção sem fio, aparelhos de rádio-difusão e de rádio-recepção, aparelhos transmissores e receptores
de televisão, aparelhos de tele-manutenção; aparelhos paar a telegrafia e a telefonia, aparelhos de teletipo e de transmissão de imagens; aparelhos elétricos
de telecomunicação e de processamento
Classe 14
Vidros para óculos, monóculos, binó- de informes; aparelhos armazenadores de
dados; microfones, alto-falantes, ampliculos e pince-nez
ficadores; seletores de telegrafia para
Classe 8
Óculos, monóculos, binóculos e pince- telecomunicação; aparelhagens para connes; aparelhos fotográficos, lentes e versação alternada 'e aparelhagens para
G
conversação mútua. ou simultânea derilupas
vadas dos aparelhos e utensílios acima
Classe 13
Armações de metal precioso para óculos* mencionados; máquinas falantes, cabos
e condutores elétricos, guarnições para
monóculos e pince-nez
cabos e- condutores, material para insClasse 28
talações elétricas, partes de todos os
Armações de matéria plástica para
artigos acima mencionados; portadores
óculos, monóculos e pince-nez
de sinais ou impulso para memoriar •
Classe 11
notícias
Armações de metal para óculos,
monóculos e pince-nez
Termos na. 758.239 a 758.242, de
11-7-1966
Têrmo n.° 758.235, de 11-7-1966
Indústria de Peças para Tratores e
Johnson & Johnson
Automóveis Ipesul Ltda.
Estados Unidos da América
Rio Grande do Sul

OpticaAhreris

Bebê Johnson
Classes: 3, 10, 32, 36, 48, 49 e 50
Expressão de propaganda
Termo n.9 758 . 236, de 11-7-1966
(Prorrogação)
Schering Aktiengesellschaft
Alemanha
PRORROGAÇÃO

PRIMODIAN-DEPOT
Classe 3
Preparado hormonoterápico
Termo n.0 758.237, de 11-7-1966
(Prorrogação)
Schering Aktiengesellschaft
Alemanha

PROFIRCium,:ÂO
PRIMOLUT-3DWPOT
Classe 1
Preparado hormonoterápico

Classe 21
r'ara chstnguir: Velcuicis e suas partia
.ntegrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amorecedoree. alavancas de cambio. barcos.
lreques, iraços para veiculas. Widetas. carrinhos de mão e carteias, canil.
itionetea, carros ambulantes. Caril nhões
arra& tratara... carros-berços, carrosnquea carros-irrigadores, carros, car.
.oçaa, carrocerias, chassis, chapas circulareis para veiculas, cubos cie veiculas.
zorrediços para veiculas, diredio.
.,adeiraa estritos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direçao.
freios, fronteiras para veículos, gulden.
°emotiva& lancha* motociclos. moias.
motocicletas. inotocargas moto furgões.
manivelas. navios. Ónibus, para-choques.
mra-lainas. para-brisas, pedais. pantões.
rodas para bicicletas, ralas para
ta& rebcque, radiadores para veiculo&
rodas para veiculos. seu/as, triciclo&
rantee pare veiculas. vagões, velocipe.
des, vitelas le coatróle do afogador e
acelerador 'raieis, troteibus, varaea de
carros, toletes para carros
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Órgãos de publicidades, programas adio.
tônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo n. 9 758.243, de 11-7-1966
Seperic S.A.
Suíça

PHYTO-P-H-A

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina e
111.5111"1"
na farmácia
Termos ns . 758.244 a 758 .246, de
Indústria Brasileira
11-7-1966
Indústria de Peças para Tratores e
Classe 6
Automóveis lpesul Ltda.
Rio Grande da Stt
Bomba spara gasolina, de incendo e.elétricas, burrinhos, caldeiras a vapor, carburadores, compressores, eixos quando
parte de máquinas, engrenagens, quando
parte de máquinas, freios quando parte
de máquinas, motores de combustão in•
+.14,
terna, elétricos e a gáz, tôrnos mecâniIn.cl‘astria
13rasileira
cos, turbinas, velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando
Classe 6
parte de máquinas
Bombas para gasolina. de incêndio e
elétricas, burrinhos, caldeiras a vapor,
Classe 8
Aparelhos de fatos de areia (polidores carburadores, compressore:4, eixos, quande metais por jatos de areia), acumu- do parte de máquinas, engrenagens
ladores, aparelhos para iluminação, in- quando parte de máquinas, freios quanclusive os considerados acessórios de do parte de máquinas, motores de comveículos, bombas medidoras, buzinas. bustão interna, elétricos e a gás, tõrnos
baterias elétricas, filtros para óleos, fo- mecynicos, turbinas, vetas de ignição
gões, geladeiras, lâmpadas comuns, lim- para motores, válvulas e ventiladores,
quando parte de máquinas
padores de parabrisas, painéis de carros,
refrigeradores, radiadores, taxímetros,
Classe 8
transformadores, retentores de graxa e Aparelhos de jato de ar,...;a (polidores
óleo, buchas para tratores e chafarizes de metais por jatos de areia), acumulaclorrs. aparelhos para ilunvnação inclusimecânicos

I.E93EST.71.,

ve os considerados acessórios de vel•
culos, bombas medidoras, buzinas, bate*
rias elétricas, filtros para óleos, fogões,
geladeiras, lârtpadas comuns, limpadores
de parabrisas, painéis de carros, refilo
geradores, radiadores, taxímetros, transformadores, retentores de graxa e óleo,
buchas para tratores e chafarizes
mecânicos
Classe . 32
Para distinguir; Almanaques, agenJas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições iznpressas, revistas, õt•
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadae, peças teatrais e cinematográficas, programas
rircepaea
Ternio n.0 758.247, de 11-7-1966
Arthur Schmid
Suiça

ERAFLEX
Ciases 11
Armações de metak; dispositivos de me.
tal para a fixação e suspensão de tuba.
lações, tubos, radiadores tubos de entram
da do ar e grades de teto; fitas flexíveis
de metal para a suspensão de canos •
tubulações; instalações sanitárias, a saber: canos de metal, conexões para ea•
canamento, ralos para pias ubots para
encanamento e torneiras- radiadores de
aqut. cimento
Termo n. 9 758 . 248. de 11-7-1966
Cardoso. Rodrigues & Cia. Ltda.
Minas Gerais

Reairnassas
Indústria Brasileira,
Classe 41
Artigos da classe
TO mo n.9 758 . 249. de 11-7-1966
Cardoso, Rodrigues Cia. Ltda.
Minas Gerais

6

1PESUL Boamassas
fndústr;..

Brasileira'

Classe 41'
Artigos da claszz
Têrmo n.9 758.250. de 11-7-1966
Cardoso. Rodrigues & Cia. Ltda.
Minas Gerais

•
Supermassti4
--

linchlatrIa

BrTr
iáraW

Classe 4f •

Artigos da deste
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MARCAS DEPOSITAD45
:Publicação leita de acôrdo Poro o art. 130 do Cõtllgo -da Propriedade Industrial. Da data da publica-ção começará
• a uuexer o _prazo -de 60 dias pana 4 deferimento do :pedido. Durante eme prazo paderão apresentar suas oposições ao DepartamentO
amona1 da Propriedado Industrial aquêlea que -se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
758.251 de 11-7-66
Termo
'Aurichio" S. A. Indústria e -COMéfXio. tmputação , e Exportação
• São .Paulo
AURICHIO S A. INDÚSTRIA 'COMÉRCIO.
IMPORTAÇÃO "E 'EXPORTAÇÃO
Nome comercial
Termos ns. 738.252 a 758.254, de
11-7-66
".Aurichio" S. A. Indústria e Comércio, Importação e Exportação
São Paulo

HAURCH10"
ra40ÜS.TRIA BRASILEIRA

Classe l9
Aves r ovos em geral, inclusive do bi.
cho da seda, animais vivos, bovinos, ca.
valar, caarinos, galináceos ovinos e
suínos
.
Classe 42
Para distinguir: Aguardantes, aperitivos, anlz, latter, .brandy, conhaque, cervejas. fernet, genebra, -gin, ktrmel. licores. nectar, punch pipermint rhum.
sucos de frutas nem álcool, vinhos, ver..
mouth vinhos ,espumantea, vinhos
quinados e vali:Sky
Glasse -43
Refrescos e agiras naturais .2 artibdais.
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas. naturais na ?rola-ima: caldo de
caau. anIdos de trutas: guaraná; retres
cos. refrigerantes; soda: saropes pare
refrescos
Termo n.° 758.255, de 11-7-66
Auto Peças 'aguara Ltda.
São Paulo

natuvelaa. navios Snibus. para-shoques
Clas'se 16
Tênnos ns. 758.267 e 758.268, de
11-7,66
.iara-lamas, para-brisas. .pedais ,pantões Madeiras para construções, ripas de
Maciequimica S. A. indústria de M
mciaa para veiculas. selins. tricicies ti. madeira, tacos. lanwns,
deitas Termo Estabilizadas
-antes tiara veículos, vagões velocina batentes, balaustres, esquadrias, solunas, estacas, grades, janelas portas, paa'
Rio Grande do Sul
:atros e toletes oare carros
quetes, venezianas, soleiras para portas
Têrmo n.° 758.256, de 11-7-66
e caibros
Auto Põsto Manar Ltda.
Tõrmos as. 758.259 e 758.262, de
São Paulo
11-7-66
Madequimica S. A. Indústria de Madeiras Termo Estabilizadas
Rio Grande do Sul

AJOMAR

1NDU.STRIA RRA.SILEIRA
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carailo a ,gás hidrocarboreto,
gás metano, hutano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termos os. 758.257 e 758.260, de
11-M6
Madequitnica S. A. Indústria de Madeiras Termo Estabilizadas
Rio Grande do Sal

FORMIL
Classe 4
Madeiras compensadas e aglomeaacias,
em chapas e em placas, para construção ou -mobiliário, em bruto ou parcialmente trabalhadas.
Classe 16
Madeiras para construções, ripas de
madeira, tacos. lambris, vigas, moirões,
batentes, balaustres, esquadrias, colunas, estacas, grades, janelas portas, parquetes, venezianas, soleiras para martas
e caibros
Termos ns. 758.263 e 758.264, de
11-7-66
Madequimica S. A. Indústria de Madeiras Termo Estabilizadas
Rio Grande do Sul

MEIBL

Classe 4
Madeiras compensadas e aglomerad
em chapas e em placas, para conste
ção ou mobiliário, em bruto ou
cialmente trabalhadas
Classe 16
Madeiras pura construções, ripas madeira, tacos, lambris, vigas, mak&
batentes, balaustres, esquadrias, col
nas, estacas, grades, janelas portas, paquetes. venezianas, soleiras para port.
e caibros
Termo n.° 7.58.269, de 11-7-1966
Breai) Comércio de Roupas Ltda.
Guanabara

Stexti

Classe 36
Classe 4
Madeiras compensadas e aglomeaadas, Roupas feitas para homens e senhoi
em chapas e em placas, para construTêm() n. o 758.270, de 11-7-1966
ção ou mobiliário, em bruto ou parIndústria de Meias Myrop
cialmente trabalhadas
São Paulo
Classe 16
Madeiras para construções, ripas de
madeira, tacos. lambris, vigas, moirões,
batentes, balaustres, esquadrias, colunas, estacas, grades, janelas portas, parquetes, venezianas, soleiras para portas
e caibros
Indústria BrasileGe4
Termos as. 758.265 e 758.266, de
11-7-66
Madequímica S. A. Indústria de MaClasse 36
deiras Termo Estabilizadas
Meias
Rio Grande do Sul
Tarmo n.° 758.271 de 11-7-1966
Companhia Agrícola e Comercial a
Vinhos do 'Pôrto
Portugal

JAGUARA

Classe 4
Madeiras compensadas e aglomeradas,
am chapas e em placas, para construção ou mobiliário, em bruto ou parClasst 21
ciai-nente trabalhadas
Para distinguir: V e iC11133 C suas partes
Classe 16
integrantes; Aros para bicicletas, auto. Madeiras para construções, -ripas de
móveis auto-caminhões aviões. amor- madeira, tacos. lambris, vigas, moirões,
leciedor.es, alavancas de ribibio. braço9 batentes, balaustres, esquadrias, colabreques.. 'braços para velcrilos. bicicle- nas, estacas, grades, janelas portas, partas. carrinhos de máo e carretas cami- tinetas, venezianas, soleiras para portas
e caibros
nhonetes, .arru. ambulanint. caminhões
carros. tratores, carros-berços carrosTermos ns 758.258 e 756.261. detanques. carros-irripadores, carros carl1-7.6
rocas. carrocerias ellassis. -chapas .clr• Madequimica S. A. Indústria de Maatilares para veiculas cabas ale velculre
Classe 4
deiras Terino Estabilizadas
corr.ediam. piara ~os, :direção deall.,
Madeiras compensadas e aglomeradas,
Rio Grande alo Sul
Padeiras, ~los escadas raianas leia.'
em chapas e em placas, para construvadores para assa pe iros e ara carga
ção ou mobiliário, em bruto ou paraegates para carros eixos de direello
cialmente trabalhadas
'Seios tranreinas para .veicrelos guidão
Classe 16
-locomotivas. tanéhas motociclos, atolasMadeiras para construções, ripas de
Classe
-4
motocicletas, motocargas moto furgões
madeira, tacos. lambris, vigas, moirõeS,
roda, para -bicicletas, raios Pa re Weide Madeiras ,cquipensadas e aglomeradas, batentes, balaustres, esquadrias, colutas. reboques radiadores pare velexi:m em -chapas e em placas, para constru-. nas, estacas, grades, janelas portas. pardes. vs
. retas da Immatriile do aboader
çlsmi mobiliário, em bruto os par- guetea, venezianas, soleiras para 'portas&
eacederadae maleta. aredettour ~em
~ateai -Inebelhaeles
'
e 'caibras

INDUSTRIA 132A.S11—EIR A

LTZ

IR

PRORROGAÇÃO
CASA FEARElinéruk
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apei
vos, aum. bitter, branda s.anhaque c
veias, ternet, genebra. gin. kumel,
res, acatar, punch, pipermirit,
giros de trutas sem álcool. vinhos. v
mona' , vinhos espumantes. Web.;
quinadas 4 whisky
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,
Raciona) 4a Protv1tdá.:20 iãciuswhi nuGreo egaes.Nem= gEGSU6aCEitiOD cuaT,
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e,orar

Termo n.° 758.272, de 11,7-1966,
vejas, feraet, genebra, aia, kunael. Bico. I metros, telelupas, lunetas, câmaras fotoçnmpanhia Agrícola e. Comercial das. na, matar, punch, pipermint, rhum, gráficas, objetiva para ampliadozcz G
Vinhos do Pôrto
filmes revelados
sucos de frutas sem álcool,, vinhos, verPortugal
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Termo, al o 758.279,, de 117•
quinados e whisky
5, A. Indústrias oVtorantiza
PRORROGAÇÃO'
São Paulo
Termo n.° 758.275, de 11-7-1966
Fernandes Azevedo Bebidas Ltda,
Guanabara
ANTIGA CASA FERREIRINHA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, ant.% bitter, brantly, conhaque servejas. fernet, genebra, gin, kumel, licoses„ meter, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 58.273, de 11-7-1966
Companhia Agricola e Comercial dos
Vinhos do Pôrto
Portugal

PRORROGAÇÃO.

PRORROGAÇA©
,et
Next
---,

..4£P;-:-.4.èdez:nN
:monetRO

17[101/L00E4RO
WIP23

°

Clases: 41, 42 e 43
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 758.276, de 11-7-1966
remendes Azevedo Bebidas Ltda,
Guanabara

PRRRUt3AÇÃG

)
"n1
VA' iNnItTaza.s
"IVOTCP,ANTIM
Av. Anhangabau. 297
Caixa Postal. 127_
Fone. 334900 São Pau!o

VINSTRa En'1111-228

.5F
2is_H

botas, horta"
r_ouroz 62:1CL,; oupacc-,
oiça% •ctssacCz wlacz wc,-22
indlecols, cczss,
eSin'on
cintas, combiameca;
s covpinhca, cattcri
¡dx cenitoras e do crianças, en42,2, cr5
e4G, camisa% cangsolas.., czetic
cuecas, ceroula% CalarlieLas. cudgeZ)
Vala% CP-CaCC3. 1521c3s

fantasias, fadas paro
teglais, fraldas, galochas, erumataa
rets, jogos de lingerie, itatetaN
luvas, lige, lenços, uszuntfia,
maiô.% mantas; mandriZo; mantilhas,
tot62, polca, penhoar, pulovre. peleritec,
peugas, ponches. polainaa pijama%
ioso. reenris
eco
robe de ch=shro, roupeo, .scbretudn,
suspensórios, saldas de tadio. sandá1ls.0,
sueteres, aborta, sungas. atolas ou aladt%
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 758.282, de 11-7-1966
Livro Ibero Americano Ltda.
Guanabara
923,

• Classe 16
Cal hidratada
Termo n.° 758.280, de 11-7-1966
Marcai Fomento Industrial Ltda,
São Paulo

Eifufich

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, an:z. bitter, brandy, conhaque, eer.
vejas, ternet. genebra. sjin. kumel, lico•
res, nectar, punch pipermint. rhum,
sucos de fruras sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n. 9758.274, de 11-7-1966
Companhia Agrícola e Comercial dos
Vinhos do Pôrto
Portugal
o

Classe 42
'Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n. o 758.277, de 11-7-1966
Carlentex — Indústria Brasileira de
Tecidos Ltda.
São Paulo

Ciases: 1 a 50
Insígnia comercial
Termo n.° 758.281, de 11-7-1966
Victória Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo
ri>sse 32
Uni atlas
Termo a.° 758.285, de 11-74966
Waldir Bennati Ribeiro do VaR
Guanabara
11215511F2%

PRORROG AÇÂO

Classe 46
Pó desengraxante
Classe 23
Termo n.° 758.283, de 11-7-1966
Tecidos
Confecçiie:. Sob Medida
Termo n.° 758.278, de 11-7-1966— AI Duomo
Limitada
Centro de Estudos e Recursos AudioviGuanabraa
suais Crav [importadora e Comércio
Limitada
São Paulo

LãO

filiaosn

Buitre3

INDWRIA ORASILEIRA
Classe 36
Classe 42
Classe 8 Para distinguir: Artigos de ve.stuáries
Para distinguir: Aguardentes, aperte-. Projetores, projetores de slides, projeto-' roupas feitas em geral: Agasalhos.
Vos, aniz, bitter, brandy. conhaque cer- res coinematográlices, telescópios, tale- nventais, alpargaaas, anáguas, blusas,

Classe 32
EdiCe o vendas de Livros,
folhetos e similares

200
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M4PC4 DEPOSITA'DAS
Publicação feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade industriai Da data da publicação começará
O 61Pferimente de pedido Durants esse vrazo poderão apresentas suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles Que Se julgarem orejudicados com a oone.4ta.sao do rearstro reouerido

a cornar o Prazo de 60 dias para

Têrino n.9 758.297, de 11-.7-1966
Téríno.n.0 758.293, de 11-7-1966
dores; instrumentos para contrôle da
I Construtora Castor Ltda. — Constrt
Vicente de Paula Meireles
operação de aquecimento, arrefecimento
ções e Assistência Técnica de Obrar
Minas Gerais
e . parelhof de refrigeração, -a saber, disMinas Gerais
positivos comutadores sensíveis à temperatura, sensíveis a chamas e a presr“..o.e• cAr.row
sões, válvulas eletrotermostáticas e cha1.1•TRVVie*•
e• ,INNCA0.~ROO
ves de tempo cronográficas e eletrotérmicos, queimadores de combustível
fluido•
Nome Comercial
758.290,
de
11-7-1966
---Tênno
n.9
758.298, ch. 11-7-1966
Têm)
n.0
Classe 50
Classe 41
Benson & Hedges Limited
&locar Comércio e Representações
Talões de chegues, recibos,
Arroz
Inglaterra
Limitada
brado, envelopes, guias de depósito e
Minas Gerais
758
. 294, de 11-7-1966
Termo
n.9
borderoux
Reflorestamentos Minas Gerais S.A. —
Termo n.o 758.286, de 11-7-1966
REMISA
Queluz — Administração, Imóveis e
Minas Gerais
Construções LtdP
São Paulo
Termo n.o 758 .284, de 11-7-1966
Banco Brasileiro da Indústria e
Comércio S.A.
Guanaabra

ES
E,.1A+1.!1.

Dob

1,0/1.

0111.

Mn!

0,``\ (zle.\/
44°

Queluz

.kszy

Indústria Brasileira

Classe 38
Duplicatas, faturas, notas fiscais, papéis
de correspondência e de contabilidade
e impresos correlacionados com administração, imóveis e construções
Classe 44
Termo n.9 758 . 287, de 11-7-1966
Tabaco ou fumo manufaturado ou não
•(Prorrog ação)
Termo n.o 758.291, de 11-7-1966 –
The Gillette Company
(Prorrogação)
Estados Unidos da América
Edward Elwell Limited
Trtplaterra

•

REIVIISA

Classe 45
Plantio de árvores, desmatamentv e
reflorestamento
Termo n.° 758 . 295, de 11-7-1966
Promisa — Produtos de Milho S . A.
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n.° 758 . 299, de 11-7-1966
Reflorestamentos Minas Gerais S. A .
REMI SA
Minas Gerais

PROMISA

Classe 11
Navalhas e lâminas para navalhas
Termo n.° 758 .288, de 11-7-1966
Gould-National Batteries, Inc.
Estados Unidos da América

industtia Brestletr•

Classe 4
Substâncias de origem vegetal, derivaClasse 11
das do cultivo do algodão, amendoim,
Cortadores, machados, podões, foices, milho e aplicáveis ao óleo comestível
machadinhas, machetes, talhadeiras, piTermo n.9 758 .296, de 11-7-1966
A
caretas, enxadões e limas
Promisa — Produtos de Milho S.A.
Minas Gerais
Classe 8
Termo n. 9 758.292 de 11-7-1966
Baterias e células elétricas, carregado(Prorrogação)
res, baterias descarregáveis e combinaAktieselskabet Aalborg Portland —
ções de carregadores e acessórios, inCernent
Fabrilt
cluindo lampadas acesas por bateria
Dinamarca
Termo n.9 758 .289, de 11-7-1:966-Emerson Ele,ctric Co.,
Rxtarine TniAnc 'Ia América

C

cb<zsi

o

Nome Comercial
Termo n.9 758 .301, de 11 -7 -66
L. Agostinho Ltda
Rio de janeiro

pRooRoGAcÂo

OiçO
nNX\)°#*
Classe tb
teadedotes elétricas,. vigida

ddied
et% e16trieos e trtntsfore~

Clame lé
Chen*

Classe -41
Oleo de algodão, óleo de amendoim.
óleo de milho e ?Nen balanceadas

Classes: 42 e 43
llkdo é* estiebeleeimetto

41

——
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Publicação feita de lecOrdo com o art. 1120 do Código da Propriedade Industrial, Da data de publicação começará •
a correr o prazo de 60 diae para o deferimento do pedido. Durante Uso prazo poderão apresentas mo °pós!~ ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêlee Que a julgarem ore3udicado3 com a Wileellfie dO registro renuerido
Termo n.° 758.300, de 11-7-1966
Modenverlag Aenne Burda
Alemanha 00ciclental

burda
Classe 32
Revista
Têm° n.° 758.302. de 11-7-56
L. Agostinho Ltda
Rio de Janeiro

Termo n.9 758.305, de 11-/ -66
Société Des Usines Chimiques RhônePoulenc
Viança

PANDRUCINE

Termo n.° 758.317, de 11-7-66
Silva, Lenuzza 6 Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

Têm on.° 758.311, de 11-7-66
Representações Ntivo Rio Ltda,
Guanabara

NOVO RIO

MONOBLOCO

¡MUNIA 1105181%
Classe 3
Um produto farmacêutico ir/u.e.-um na
androgenoterapia
Termo n.° 758 .306, de 11-7-66
Texteis
Rhodia Indústrias Químicas
S. A
São Paulo

,11 PRORROGAÇÃO

fiOLU

CIO

inúSTRIA BRAMO

Classe 2
Uni produto destinado a atrair e a
combater caracóis e lesmas
Termo n.° 758.307, de 11-7-66
Rhodia Indústrias Químicas e Texteis
S. A.
São Paulo

MODOX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Licor
Termo n.° 758.303, de 11-7-66
L. Agostinho Ltda.
Riu de Janeiro

Classe 2
Um produto destinado espezíficamente
ao combate de baratas, pulgas, traças
e escorpiões
Termo n,° 758.308, de 11-7-66
Rhodia Indústrias Químicas e Texteis

PRORROGAÇÃO

São Paulo

A

RODIFLOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe r•
Um inseticida destinado esnecíficamente ao combate de insetos que atacam
as plantações de jardms, nomares e
bortas
Termo n.° 758.309, de 11. 7 -AA
Edmondo

Classe 23
Artigos da classe
Termo n.° 758.312, de 11-7-no
Açougue Nossa Senhora de Fátima
Ltda.
Guanabara

NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
Classe 41
Artigos d aclasse
-11":7-1g6
Termo n.° 758.313,
CAnfecções Lauweli Ltda.
Rio de Janeiro

IAUWEII
NDOSTRIA BRASILEIRA,

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 758.314, de 11-7-66
Confecções Lauweli Ltda.
Rio de Janeiro

CONFECÇÕES
LAUWEll
Nome comercial
Termo n.° 758.-315, de 11-7-66-Silva, Lenuzza Ei Cia Leda,
Rio Grande do Sul

São Paul,'

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Classe 40
Artigos da classe
Termo n.° 758.318, de 11-7.66
Silva, Lenuzza 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

A ki A I,
=SINA amuo
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.° 758.319, de 11-7-66
silva, Lenuzza El Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

CONFORTAMIC
INDUSTRIA BRA/ILEIRA*;
Classe 40
Artigos da classe
Termo n. 9 758.320, de 11-7-66
silva, Lenuzza Ei Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

CURUMLM
INDUSTRIA BRASILEIRÀ
Classe 40
Artigos da classe
Têrmo n.° 758,321, de 11-7-66
Lenuzza Ei Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

SILECIAMAK

w

Classe 42

Licor
Termo ii. 758.304. de 11-7-66
Sandoz S. A
Suíça

PRORROGAÇÃO

STiOPHOSIDE
tn • f.

Classe 3
produto farmacêutico indicado nos
de insuficiência aguda do coração

Guia

"SINUELO
Classe '3',

Uma publicznç_ão_impres.•:a -

Termo n. 9 758.310 • de 11-7-4—
Orgade — Consultores ci , 0..ganizaçao
e Admin l - f,-.- 'n
São. Paulo

•ORGA1)E
CONSULTORES DE OR,3ANEZAÇÃO

Z ADtvi1msTanÇ A0 Dl EMPRÊSM.
Nome cSil

IIDOSTRIA BRASILEIRA

iNDMIVIA PM'REIRk

, Classe 40
Artigos da classe
Termo n.9 .758 .316, de 11-7-66
Lenuzza Ei Cia.
Rio Grande do Su;

FLEXAMAK
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe

Classe 40
Artigos da classe
Termo n 758.3112, de 12-7-1966
n . Teixeira Monteiro
Rio de Janeiro

TEIXEIRINHAI
'Classe 42
Aguardente

da

202 2uarta-fairo 111
•
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MARCA DEPOSITADAS
• "link:ação feito da acOrciis cosa a atra IS11 do Código da mi:go-unam
analisaria! Da data daUunlinação ssoineearJa
• ..ieisor o presa da ;é diaa paira e detCrirkellt0
.Dure.rita ,ease arampoetarão earmentat suas °peliças, as Departamento
Manual:ai 118 Pgii:13411
mitaéleik que . ia wignl-em prepirneatins com là 3011011334* 11111
registra requerias
Termo n..° 758.323, de .12-7-1966
uripedes Arantes Muniz
Minas Gerais

CAPITÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
CalaciOlias, chinelos, chutecas, calçados
em geral
Têrmo n.° 758.324, de 12-7-1966
Agromac S.A. Comércio e Importação
Minas Gerais

s-

Classe 7
Sigla
Termo n.° 758 . 325, de 12-7-1966
Farmadroga Ltda.
Minas Gerais

FARMADROGA
Inkovre BRASILEIRA

Classe 3
Artigos de farmácia
Termo n.o 758.326, de 12~7-1966
Cerealista Almeida Faria Ltda.
Minas Gerais

PLANALTO
•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Arroz
Termo n.° 758.327, de 12-7-1966
Agromac S . A. — Comércio e
.
Importação
Minas Gerais

AGROMAC S. A.
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO

Nome Comercial
Termo n.° 758.328, de 12-7-1966
Transportes Venus Ltda.
Guanabara

Termos as. 758.329 e 758..330, de
12-7-1966
Leda Lillian Leckne
São Paulo

ci Nci A PESQUISA
PROGREStO
Classe 10
Massas plásticas para tina odontológicos e guta perdia. pontas de guta-percha para obturações de canais.. cêre laminada, -cera para incrustações e arti.
caiação ileal base. cêra volante, gandra
Ca.. godivas. verniz :solante gessso
amalgamas licitados e pós para limpeza
e noilmento. lixas porcelana. ruge. discos e rodas para desgaste, guta-ercha
dentes artificiais, dentaduras. algodátidrófilo. catgut seda e cr:na ara soft'.
ras. agulhas ara injeções, instrumentos
cirúrgicos para operações, Cadeiras oara
clinica médica. canulas. conta-gotas. vidros conta-gotas, pincéis para garganta
tacas: pneas anatõmicas; tesouras, cos
totomos, serra serras para raquiptemia.
martelos, bistcris; afastadores; boticões
curetas; ru§inas; elevadores, espátulas
protetores, perfuradores limas: para
Ossos lancetas. linametros, esteroscópio,
estiletes, especulos dilatadores: risterés
metros depressores; anuscóp:os; retoscóptos; bugias; adenótomos; abre-bocas,
abaixa-linguas. aparadores; porta-amalgamas; escavadores; extratores; colheres cortantes, calcadores e alicates

Classe 33

A R GOS
.Indtistria- '

Brasileira

Classe 8
Instrumentos de precisão, aparelhos elétricos, aparelhos hidráulicos, aparelhos
para instaakões industriais, nistrumens
-tos e aparelhos para fins úteis: Anemômetros, aparelhos calibradores; aparelhos
de expurgo, amperômetros, barômetros,
compressores, exaustores, hidrometros,
manometros, medidores, massaricos, níveis para caldeiras, prumos, quadros de
comando, reguladores automáticos, redutoseis d epressão, termômetros, torneiras
de pressão, teoloitcrs e voltímetros

Classe 11
rerragens. ferramentas de teida espécie,
cutelaria em gerai e outros artigos de
metal, a saber: Alicates. 'alavancas, armações de metal, abridores de latas.
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandeias, bacias, baldes. bombonieres;
bules: cadinhos. cadeados, castiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides.
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções. canecas copos, cachepots,
Classe á
centros de mesa, coquetelefras, caixas
Substâncias químicas, produtos e prepa- para acondicionamento de alimentos,
rados para serem usados na medicina ou :aiderões, caçarolas, chaleiras, cafeteina farmácia
-as conchas, condorsw distintivas, do•
nradiças; enxadas, enxadões, esferas,
Termo n.° 758 .331, de 12-7-1966
engates, esguichos, enfeites para arreios,
Leda Lillian Leone
eshibos, esferas para arreios, espuma.
São Paulo
móveis, auto-caminhões. aviões, amor.
deiras; formões. foices. ferro para cortai
CIRNCI A PESQUISA
moio ferrolhos, facas, facões, fecha.
duras, ferro =num a carváo. fruteiras,
PROGRESSO
funis, fôrmas pare doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos
grelhas, garfos, ganchos para gudros
Classes: 32 e 33
gonzos para carruagens; insignias; 11.
Expressão de propaganda ".
mas lã/ninas, licoreiros, latas de lixo:
farras; machadinhas, molas pare poria
Termo n.° 758.332, de 12-7-1966
molas para venezianas, martelos, mar.
Indústrias Gessy Leves S.A.
retas, matrizes; navalhas : puas. pá. pra.
São Paulo
gos, parafusos, picões eorta -gelo Pc.
seiras, porta-pão
lotas, paliteiros
panelas roldanas - oara pias, rebites, regadores; se.
de chá e café
serras, serrotes, saco., secarrolhas; te.
soaras, talheres, talhadeiras, ergueu&
tenazes, travadeiras, telas de arame. tor
tetras, trincos. tubo, para encanamento
trilho, para portas de correr, taças
t.ravessas. turibulos; vasos, vasilhames

verrumas

VENUS
Sinal de propaganda

Termos as. 758.333 a 758. 341, de
12-7-1966
Argos inclusx:al S.A.
São Palio

Classe 48
Tales

Classe 1
Substâncias e preparações químicas, usadas nas indústrias texteis
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros
aromatizados para fumantes, bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbos. carfeiras para fumo, charutos, cigarreiras.
'cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros

,ara piteiras. fostore.ras de bolso. faqueiros, palha para cigarros. piteiras.
~eiras de cachimbo& porta-cbaristoa
rapé. sacos para fumo
Classe 4b
Para distinguir: Amido, anil, azul dai
Prússia, alvaiade de zinco. abrasivo.,
algodão preparado -para limpar metais,
detergente. espretnacetes, extrato da
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma pare lavanderia, limpadores de luvas, liguidos
branquear tecidos liguidos mata.gordud
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salteai°
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 15
Para distinguIr: Artefatos de ceãmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chá, de café,
de jantar, serviços de refrescos a de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-mescas, bacias de
latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
bidês botijas, bules, adeteiras canecas
castiçais. chavenas. centros de mesa,
compoteira. cubosê, descansos de porcelana, escarradeiras, espremedores, fileis
funis, garra tas, globos, jard:neiras jarros jarrões, lavadedos, lavatórios leiteiras, maçanttas de porcelana, manta
ueiras, molheiras, moringas, paliteiro*
pedesta: , pias. pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros; serviço de chá; taça*
para café, travessas, terrinas, orinóls.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucaredor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, égua
para barba, loções e tónicos para Gd
:abalos e para e pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteado., petróleos, óleos para mi
cabelo, crave reluvenescente. cremes gol.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "cnaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de arras
e talco perfun,ado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
embeleze cibos e olhos, carmim para
o rosto e pare 03 lábios, sabão. crema
para badsear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfridos em pê.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume, escõvas para dentes, cabelos, unhas
e aios, saguinbos perfumado, preparados em pó, pasta, liquldos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes •e vernizes, removedores da cel.
cula, glicerina p erfumada Para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão, a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás P n-
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Piloto:aça° teta de acorde com o art, 130 do Código Ia Proarealade Indus trAl' Os d&M de Pubilaqtão começara
ao Departamento
a correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido Durante é3e prazo poderto apresente suas oposiOes

Nacional da Propriedade industrial aquêlea que se Julg aram . prepirticados coro

garrakado. gás liquefeito. gasolina. graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes; óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Laasse 17
Artigos p ara escritório, almotadas para
carimbos. almofadas p ara tintas, abri
dores dè cartas, arquivos, borrachas
berços para mataborrao. borrachas para
brochas oara desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro, canetas pari
desenho cortadores de p apel carbonos
caranhos. carimhadores. cola oara panei
coladores. compassos. cestos para cor
raspo ndén ci a desenhadores, duplicado
ree. datadores estolas p ara desenhos
esfolas p ara canetas. estofos com minas
escruadros estalos oara lápis. espetos
estiletes p ara p apais, furadores fita:
Para máquinas de escrever. grafia
para la p iseiras goma arábica. grampea
dores. lápis em geral, la p iseiras ma
q uinas p ara apontar lápis. minas para
grafites, minas p ara penas. má q uinas de
escrever máquinas de calcular Magni
nas de sornar. máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-canta
aos. oorta-lápia. p orta-canetas, oorta
réguas, raspadeiras de borrbes steacils
oercevelos para Papéis, perfuradores
cartas, p rensas, p rendedores de papéis
Para mimeógrafos tintas e tinteiros
Taram na 758.342, de 12-7-1966
SOMARCO" — Sociedade Marítima:
Comercial e Arraiamentos Ltda.
,
São Paulo
•
SO

W A r?C h.

deiras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas.
buchas para iumeto. batente de porta.
batente de chassi bicos para mamadeiras. oraçadeiras. aocais. bases para te.
ratonas. borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas cor
:Iões massiços de borracha, cabos para
ferramentas chaveiros, calços de bar
racha, chapa: e centros de mesa cor
das de borrasha. cápsulas de borracha
parac entro de mesa calços de borracha p ara má q uinas, copos de borracha
para freios, dedeiras desentupieires
discos de mesa. descanso para pratos.
snco.stos, embolos. esguichos estrados
esponjas de borracha ea; quebraiacto
para orneiras tios de borracha lisos
Fôrmas de borracha guarnições . na .a
automóveis gUarnições para veiculos.
lancheiaa Para escolares lâminas de
borracha para degraus, listas de bar
racha. manoplas maçanetas. protetores para para•lamas. protetores de
para-chomies. pedal do acelerador. ne
dal de °arada peras para busnas.
pratinhos. pneumáticos pontas de bor•
racha para bengalas e muletas. rodas
mas.siças, roa-aios. revestinientos de
borracha, rodas de borracha p ara mó
veis. sanfonas ae vácuo suportes .e
, amaras , 10 pedal. do bre q ue. s esembaio e- isolador, suportes. semi.
pnaumáticos. suportes de câmbio san
tonas de partida,a saltos, solas e solados
, de borracha surdinas de borracha para
tçIeFa.
a p licaçâo aos "os telegráficos e
nicos, travadores de porta. tigelas
anelas tampas de borracha para conta
gótas. tiras de borracha para ela ls or a ção de substâncias atrimicas

Classe 2(
Para distinguir apetrechos navais e narra
náuticos: Ancoras, bóias, cinta de nata- Para distinguir:
válvulas
CIs
ál
ivl
3 las de vedação
ção., fateixas, flutuadores para hidrome- com passagem livre, com cabeça de
tria, para-quedas e salvvidas
passageih direta e angular. válvu l a , aara
tubagem de vapor, válvulas de velação
Termo n.° 758.343, de 12-7:1966
com comando manual, válvulas ri, re"SOMARCO" — Sociedade Marítima,
dação p ara gazes quentes e trios paia
Comercial e Arte famentos Ltda.
as aquecido, válvulas de vedageu com
São Paulo
passagem livre, cern adiem de as a ibo.
válvulas de vedação com coman d e DOI
motor elétrico, vá/valas de vadaçã
"SOMARGO"—Sooiedade
com alta pressão com comando de asãc
Marítima,Comercial
d e joelho

e Afretamentos Ltda.

Classe I
Máquinas e men-saios para serem usa
das exclusivamente na agricultura
Nome Comercial
horticultura a saber: arados abridores
le sulcos. aduhadeiras, ancinhos me
Termos na. 758.344 a 758.346, de
canicos e emaiilhadoies combinados
12-7-1966
,•• insadoses inecsina os para agracia
Azecar SÃ. Indústria e Comércio
tura batedeiras para curais. bombas
São Paulo
para adubar. ceitadeiras, carpideiras
cartadas para arroz. charruas para agri
.ccitura cultivadores, debulhadores
AZECAR
iestocadores, deaentegradores. esmaga
Indilstria Brasileira
dares p aaa a agricultura esenrrificada
"es, enchovadeiras. facas pare alagai
nas agricolaa terradeiras gadanhas
Classe 39
•
arras para arado, grades. de discos
Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para ou destes, máquinas .batedeiras para
veículos artefatos de borracha não in- agricultura máquinas Inseticidas má.
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- quinas vaporizadoras. maquinas , de
golas. amortecedores, assentos para ca- fundir, máquinas, nivel-adoras de terra,
"k

$ trinessito de registro riquericir

snamunas perturadaras para e agricul- seiras, parta-pão. posta-jóias. paliteiree,
tura magmas de plantar. =atochar- panelas, roldanas, ralas para pata, rebiuea, 'maquinas regadeira!, máquinas de te:, regadores; serviaes de chã e café.
roças. de semear: para asf-sitra; de serras, serrotes,' sachos, sacarrolhat terorquir de triturar, de esfarelar terra, souras. talheres atlhadeiras, torqueze,
Para ;rogação. para matas tormigaa e tenazes, travadeiras, telas dt arame, 1101'.
autros insetos. p ara aorrifat e pulveri- deka% trincos, tubo: para encanamentOs
sai arsra adubar para trilhos para pirtas de correr. taçaa,
agitai e espalhar p alha, Par a colher travessas, amiba/os: vasos vasilhames
algodac para colher cereais saaauinas
e ve.chu a
amassadoras para 'bis agricolms de
Termo
n.
9
758.348,
de 11-7-1966 j
cortai árvores. para espalhar. para ata
Metalúrgica S. Damião Ltdas
amar máquinas combinadas para se,
Saio Paulo
mear e cultivar de desbanar para em
sacar. maquinas e ancinhos para Forras
opeuarac waaopeasca suma-abam %arab
LIETAWRGI CA
nas a:acararas, raladoras macas-sacos, co'
S: DAMI .A0 LM;
ias compressores paaa aagalculhara
sa, na larvas se meadei ras, azcadeiraa
marcadores de sena sovadores de graNome Comercial
ma, tratores aortas:las. válvulas para
Urino n. o 758.349, de 12-7-1966
máquinas. Rosar:o:as
;Inportadora e Comercial de Moquinat1
Tê11/10 n. o 758.3a7, de 12-7-1966
Nassico Ltda.
(Prorrogação)
São Paulo
"'ralais" S.A. Indústria de Artefatos
de Metais de Precisão
NASSICO_
São Panlo

Indtistria Brasileiral
PRORROGAÇÃO

Classe 6
Máqiumis de costura
ramo n.° 758.350, de 12 -7 - 1966

Mecânica C-risda Ltda.
São Paulo

111DAF
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tõda espécie
cutelaria em gea al e outris artgos de
metal a saber: Alicates. alavancas_ arnes sars de metal. abridores de latas
arame aso ou tarando. assarleirra„açu
careiros: brocas, bigornas. baàelas
bandeijas. bacias, baldes. bimbonieress
inilea‘ cadinhos. cadeados. castiçais, co.
'heras para pedreiros correntes, cabides
chaves: cremones. chaves de . parafusos
conexões paro encanamento. colunas.
'caixas de metal para portões, canos Se
mear!. chaves de fenda chaves tsqlésa
cabeções canecas. cipos. cacheposs
:antros de mesa, coqueteleiras caixa,
para acondicionamento de aamentos
sair/airões, caçarolas. chaleiras. cateter.
"as. conchas coadores: disti p tiavs. da
hradiças: enxadas, enxadões. esferas.
encimes 'asma:abas. enfeites para arreios
estribos, esferas Para arreios, espuma.
aleiras; Formões -orces, ferro para cortai
satani Ferrolhis. tacas, facões, fechajuras ferro comum a carvão armeiros
anis fôrma s pasa toses. freios Para
estradas de terra. ganchos
.tre irias aiir s os ganchos para quadros
,cre • • par:: anraragens: insignias: limas. l âminas, liroreiros. latas de lixo:
jarras: machadinhas, molas para porta
molas para venezianas, martelos drar.
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, pra.
goa, parafusos, picões, porta-gelo: pcs

CRISDA
Indústria Brasileira
Classe 6
Anéis de pistão, anéis para facilitar
arranque de motores, anéis de óleo, cara
buradores, cardans, engrenagens, eixos
de comando, embreagens, motores, moa
las, pistões d omotor, virabrequins e
parafusos sem fim
Urino n.° 758.351, de 12-7 - 1966
COHAB — SP Companhia Metropoll»
sana de Habitação de São Paulo
São Paulo

C011AB—S.P.COMPANRIA\

•

ti.

METROPOLITANA DE
RABITAÇA0 DE SIO PAULO,
Nome Comercial
._
Termo n.° 758.352, de 12 - 7- 19156
Brenda'c Sociedade Industrial Limitada

São Paulo

GOOD WILL
Brasil eirai
IndastTi&
Classe 42
Para distinguir: Aguardente& aperitEd
z, bater, brandy conhaque eu.
vos,
veras, fonema genebra, gin, kunad, Hm*

res, !lactar, punch, piperrnint, rhuna,
vinhos, ata.

sucos de frutas sem álcoal,

-

11~
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mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Urra° n.° 758.353, de 12-7-1966
Leda Lillian Leone
São Paulo
10 PROGRESSO soBR-,
RODAS
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suar partes
lAttirantes: Aros para bicicletas auto.
nect4lores. alavancas de cOmbio oarcoa
larghes. braços para veicules. bicidehu; Itarrinhos de mo e carretas, cum,shoãetes, carros ambulantes, camiuStlea
carolas. tratores, carros-berços. carro.
tanqUes. carros-irrigadoes. carros, =roças. -carrocerias. chagais. chapas cle•
elidam para. veiculo& cubos de veiculeis.
Corrediços para veiculos. direçáo.
¡guieiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para pasRageirce: e para carga
engates para carros, eixos de -direção
freias. fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas matociclos, moia&
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ônibus. para-choques.
parmlamas. para-brisas. pedais. pautam
adies para bicicletas,, raios ostra bleickau, reboque, ractiadoree para veiculo&
redro para veiculo& selins. celeicios,
reais para velculos. Jasõss velocipe.
dica vareta* de contrede do afogador e
exlerador, tróleis. troleibus. varies de
, carros. toletes oara :atroa
Termo n.o 758.354, de 12-7-1966
Leda Lillian LeorSão Paulo

Shows, bailes, programas em gerpl
Termo n.° 758.357, de 12-7-66
Rio Grande do Sul

Termo n.° 758.362, de 12-7-66
Mercearia e Leiteria União Ltda.
São Paulo

UNIÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
7.r:—

indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas. fernet. genebra, gin, kumel, licores, nectar, pandos, pipermint, rima),
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vetmouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky .
Termo n.° 758.358; de 12-7-66
Projecta — Grandes Estruturas S. A.
São Paulo

PROJECTA- GRANDES
ESTRUTURAS S,A,_

Classe 41
Para assinalar e distinguir: mercearia
e leiteria
Termo n.° 758.363, de 12-7-66
Conde — Comércio e Indústria Nacional de Eletromaterial Ltda.
Guanabara

CONDE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Alternadores, chaves de alta e baixa
tensão, motores elétricos, reguladores de
voltagem e transformadores
Termo n.° 758.364, de 12-7,66
Conde — Comércio e Indústria Nacional de Eletromaterial Ltda.
Guanabara

raz nura ruim., e inata óleos para roupas, oieina o.t os para limpeza de carros. p& de • )runquear roupa. *alicate
ck sódio. ,;(3.1,, cáustica, sabão em pó.
sabão comum sabão de adregar e sanonaceos tuolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 758.368, de 12-7-66
Aglutinante Cendo Ltda.
São Paulo

CENDO
Ind.Bras.
Classe 4
Argila
Termo n.° 758.369, de 12-7-66
Hi-Sport Representações e Confecções
de Roupas Ltda. .
Guanabara

111-SPORT •
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Nome comercial
botas. botinas, blusas*, boinas, baba• •Termo n.° 758.359, de 12-7-66
douros. bonés. capacetes, cartolas, caraRybovid — Indústria de Peixes Ltda.
puças. casaca°, coletes, capes. chutes.
CONDE — COMÉRCIO
cachecol& calçados, chapéus. cinto'.
São Paulo
cinrs' combinações corpinhos. calças
E INDÚSTRIA NACIONAL
de senhoras r cie criança*. calções. calDE ELETROMATERIAL
ças. camisas. camLsolaa, camisetas.
RYBOVID-INDÚSTRIA
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos chinelos. dominós, ec.harDE PEIXES LTDA.
Nome comercial
pes. fantasias, tardas para militare& coTermos ns. 758.365 a 758.367, de
legiais. traldas, galochas, gravatas, gol.O PROGRESSO SOBRE
12-7-66
ros. logos dt 'ingeria, laquetels, lecioêlk
Nome comercial
RODAS
Indutrias Coimbra de Ferragens S. A. luvas, ligas, lenços. mantds, meias,
São Paulo
Termo n.° 758.360, de 12-7-66
maiôs. mantas. enandribo. mastilhas.
Classes: 32 e 33
peugas. pouches. polainas. pifam& puRybovid — Indústria de Peixes Ltda.
Expressão de propaganda
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
São Paulo
robe de chambre. roupão. sobretudos,
PRORROGAÇAO
Têrmo n.9 758.355, de 12-7-1966
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Brenda's Sociedade Industrial Limitada
sueteres. aborta. sungas, atolas ou alacka.
São Paulo
toucas, turbantta. terno.. .uniformes
e vestidos
Têrmo
n.°
758.370. de 12-7-66
BOBBY
/NDOSTRiA
aXASiLEIRA
_
Claude Lacombe 6 Cia. Ltda.
l Inde tria Brasileira
Pio Grande do' Sul
•

-

v

RYBOVID

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitl
VOL aniz. bitter, brandy, conhaque, cer.
yejas. fernet, genebra, gin. kumel, licores t nectar, punch pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
• Térrno n.° 758,356. de 12-7-66
José Carlos Ferreira
Rio de Janeiro

up2
THEB
s
Classe 33

Classe 41
Para distinguir: Atum, bacalhau, camarão, carnes, crustáceos, charques, línovou$Tela
a5ln 5ILEIR1
guas, lombo, lagostas, mariscos, moluscos, ostras, peixes, pescados, sardinhas
Classe 29
Termo a.° 758.361., de 12-7-66
Escovas (menos de uso pessoal), esC. Himura ei Filho Ltda.
panadores e 'vassouras
São Paulo
Classe 34
Encerados
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
0:5001
]5,
Prdssia, alvaiade de zinca. abrasivos
INDÚSTRIA BRASILEIRA •
algodão preparado para limpar metais
detergentes. espremacetes. extrato de
Classe 42
anil. fécula para tecidos. f6sforos de
cera e de madeira, goma para favais Para distinguir: Aguardentes, aperitiClasse 1
deria. ampadores de luva& liquidos de vos, aniz, bitter, brandy, connaque cerPara distinguir: Oxid ode ferro
branquear tecidos líquidos mata-gordu vejas, fernet, genebra, pia, kumel. fico-

MANTA
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1ARC

1n1-

---L

4S

J.';;:ti.,,AL

•1

de 1967

Jane:

205

DEPOSIT4DAS

Publicaçau feita de &coarcto com o. aat !30 do Código da Pro priedade Industrial Da data da publicação começara
Durante esse prazo poderio apresenta? suas oposições ao Departaaaento
a. correr o prazo .da 60 dias para o deferimento do pedido
Nacional da Proprieciado Industrial aqueles que se julg ' s em prejudicados com a ammossao (iho registro requerido

tratam:uns ezoiora,,át .. . de tibras te•
su,:os de frutas sem álcool, vinhos, ver. zidoi e0111,»- e ,..e:ucose. agua-raz aiatai) na amiinaSr. imnien aivaia(le.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
vejantes minnin;c eia pó
quinados , e whisky
amonmeo ant/ -iruruSlailteS ana-ox atam
'féria° n. 9 758.371, de 12-7-66
tes. ant, -cor rosivos unt . - detonatites, azo
The Sherwin-Williams Company
tatos águ,3 acuitliada p ara acumulado
Estados Unidos da América
res. água oxigenuild para fins industri•
a s amônia; banhos para qixvtinização,
nenzinns oenzol y,luiues, bicarbonatc
i e stx1 o de notassio: Cal virgem car
Classe 16
vões. carbonatos, catalizadores caiu»
Cal, produtos para tornar impermeabi- -• n
totograbeas ccenposições. oz.
lizantes as argamassas de cimento e cal r Atores 'le incéndio, cloro. corrosivos.
hidráulica, tintas (para paredes e mu- .romotos. corantes. creosoto.% descoran.

res, acatar, puncla pipenuint, rlhan,

i

"UM-ELASTIC"

ros), gesso

Termo n.° 758.372, de 12-7-66
The Sherwin-Williams Company
Estados Unidos da América

Classe 28
Esmalte (para uso industrial), funis,
gomas de algécega, lacas, massas para
pintura, óleos para pinturas óleos de
linhaça, produtos para diluir tintas, resinas, secantes, solventès, tintas em pó,
líquidas, sólidas ou pastosas para madeira, ferro, paredes, construções e decorações, thines, vernizes, zarcão

res. desincrustantes. dissolvente& anua
ôes totográticas enxofre, eles, esmaltes eeraearatos: tema filmes sensibilizados para totouradas. fixadora& fluidos para freios. tormol tostatos Udus
trais fósforos industriais. tluoretos
fundentes tiara solde: galvanizadores
gelatinas .para fotografias e pintura&
glicerina; hidrates. indrosulfitos;
, neabilizantes, ioduretos lacas: massa:
,ara pintura, magnésio mercúrio. nitra
tos, neutral zadores. nitrocelulose: prc>
-,xidos. oxirlante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicot para impressão, potassa industrial papéis heUm:Tráficos e preliocopista películas sen.
viveis, papéis para fotografias e análl•
se N de laboratório. pigmentos'. potassa
iós metálicos para a composição de tira
tas preparações para fotografia& produ.
tos para niquelar. pratear e cromar
produtos para diluir tintas. prussiatos
reativos. removedores. sabão neutro
sais, salicilatos secantes. seneibilizantes
diletos. soda cáustica. soluções guiai.
cas de ` uso industrial, solventes. sulfa.
tos, tintas em pó liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro. paredes
construções, decorações. couros. tecidos.
fibras. celulose, barcos e veiculos. talco
industrial thiner. vernizes. zarcão
• Termo n.° 758:375, de 12-7-66

Têrrno n. 9 758.373, de 12-7-66
The Sherwin-Williams Company
Estados Unidos da .América

(Prorrogação)
The Sherwin-Williarns Company
Estados Unidos da América

() I MEN SO

PRORROGAÇÃO
tt oica

na andina° aiumen alvaiade aí.

a•ailitaa mrlustriais alumiivc em pó
•• • ..o. merustaiire, arm-oxidan
es .inti-eorrosivos ariti . detonantee. aão•
.itos r.iqau a, ululada p au., acumulado-

,C3e, fotográficas. enxofre. ater. cama/.
te& eestearatos; fenol, filmes scnsibill.
zados para fotografias. fisadores
loa para freios, formol fostatas indaga
Inala, fósforos industriais. fluoretoe
:undente:3 Iara solda: golvanizadores
lel.stiaas para totogratiat e pinturas
alicenna; hidratos. hidrosultitos; impe?: .anbilizantes. ioduretos lacas: massa,
al ,a pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores. nitracelulose: pro,
,sidos, °sitiante. óleo para pintura óleo
te linhaça, produtos gulinicoe para fia.
PRS350. potassa industrial papéis beliourá ticos e preliocopista peliculas ann.
siveis. papéis para fotografias c anklia
se. de laboratório, pigmentos, aotassa,
p6s metálicos para a composição de tia.
tas preparações para fotografias, produ.
'na 'ara niquelar. prateai e cromar,
nrodutoa pare diluir tintas. prusslataar
reativos, removedurea. sabão Gele%
gaia salicilatos secantes. sentabilizantes,
dlilatos, soda cáustica, soluções quinti.
:as de uso Industrial, solventes. sulfatos, tintas era 96. liquidas. sólida, ou
pastosas para madeira. ferro. Parede&
construç&s. decorações. -ouros, tecidos,
libem celulose, barcos e veiculas, talco
industrial th:ner, vernizes zarcào
Termo n.° 758.378. de 12-7-66
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Company

es aona oxigenada para fins ,ndartri
as amônia: banhos para galvanizaçao
nenzol betumes bicarbonato
a acua ° de potássio: cal virnecn.
aSas carbonatos. catalizadores. Mulo
• a -aaa fotográficas composições exancores de incendio, cloro, corrosivos.
cromatos. corantes, Creosoto% descoran•
o's desincrustantes. dissolventes: caiai,ões faaagráficas, enxofre. ater. esmaltes. aestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias. fixadores, flui-los para freios, formol tostatos industriais. fósforos Industriais. fluoretos,
r • mi.ienres para solda: galvanizadores.
g-latiras para fotografias e pinturoe,
glicerna; hidratos. hidrosalfltora imper.
ineabilizantes. ioduretos lacas: massas
pintura, magnésio, mercúrio, nitra
nentralizadores. nitrocelulose; aroatidos. oxidante. óleo para pintura óleo
ic linhaça, produtos quimicos para impressão. Potassa industrial papéis halograticos e preliocopista películas sensíveis. papéis para fotografias e anállltas de laboratório. pigmentoa. potassa
ió metálicos para a composiçâo de tia
nreparaçôes para fotografias, produ.
to: para niquelar. pratear e cromar
Estados Unidos da América
aroduros para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro.
PRORROGAÇÃO
saia salicilatos secantes, ceneibilizantea,
silliatos, soda cáustica, soluçõea quislizas de uso industrial. eolventes, zuna
"CALVITE"
tos. tintar em pó. liquidas. cólitlaa au
pastosas para madeira, ferro, paredes
Classe I
construções, decorações, couros, tecidos 'fintas, esmaltes, vernizes, sintéticos, latibrae, celulose, barcos e veicules. talar cas, redutores, solvenets, óleos resinas,
' , Istrial thiner vernizes. zarcão
removedores, secantes à base de chim.
Têm() n.° 758.377, de 12-7-66
bo, de prata, de zinco, de metais, de
(Prorrogação)
borracha, de caseina, de gelatina e
The Sherwin-Williams Company
ilbumina
Estados Unidos da América
Termo na' 758.379, de 12-7-6
(Prorrogação)

PRORROGAÇÃO

Sherwin-Williams do Brasil S.

- Tintas e Vernizes

A.

São Paulo •

F 0 , S CO TONE

Classe 28
PRORROGAÇÃO
Esmalte (para uso 'industrial), funis,
gomas de algécega, lacas, massas liara
Clasàe 17
"ZINKROMP.
pintura, óleos para pinturas óleos de
Classe 1
Um aparelho que substitui os pincéis e
linhaça, produtos para diluir tiritas, reas brochas
,"ara distinguir: Absorventes, IICetCred
sinas secantes, solventes, tintas eia pó,
acetato% agentes quimicos para
líquidas, sólidas ou pastosas para maTêrmo n.° 758.376, de 12-7-66
tratamento e coloração de libras. tedeira, ferro, paredes.. construções e de(Prorrogação)
cource e celulose: agua-raz. alcorações, thines, veanizes, .zarco
The Sherwin-Williams Cor aany
Classe I
anima Railinse: alumen alvaiade. al. Para distinguir: Absorventes, acatou&
Estados Unidos da América
'nano n.° 758.374, cl ,r 121-66
elantea industriais. alurninio era pó. ácidoa, acetatos, agentes guimicos para
(Prororgação)
AnniaCo. anti-inerustantes mal-oxidan. o tratamento e coloração de Fibras, te. Th" Sh?rwin-Williams Comp.my
es anti-corrosivos. anti-detonantee, azo. cidos, couros e celulose: água-nas, alo
PRORROGAÇÃO
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

atos água acidulada para acumulado.
as agua oxigenadi para fins industrias amônia: banhos pare galvanização.
ienzinas, Inflada betumes. bicarbonato
•• a`irlio. de potássio: cal virgesn, teardFLAT—RITE"
Classe 1
.:bes. carbonatos, catalizadores. celnia.
'are
distinguir:
Absorventes, WARM.% Re chapas lote-gráficas. composições. ex.
Classe 1
Lidai, acetato., agentes químicos para ¡alvores de incêndio. c/..no. corrosivas,
Para dislinoiiir: Absorventes, acetona,
7romreto g . corantes, creatotos: de/corantestamento e coloração de fibree,
Ácidos, acetatos, agentes quttalcos Pare Jia*, Mirei e de1l:108e; * difila•tas,
1.1" tes. desincaustantea dissolventeta ema&
r.NUtin0s;;A„,.._

MARNOT

bumina,
olumen. alvaiade, alvejantes industriais, aluminio era p45,
araonlaco, anti-incrustantes, anti-oxidana
tes. anti-corrosivos, anti-detonantee, azotatos, Agua acidulada para acumulado.
nas, água oxigenada para fias industrf•
ais amônia; banhos para gelvanizaçlla
benzina., benzo!, betumes, bicarbonato)

de sódio, de potássio; cal virgem. ear.
vaca, earbeoatoe, eatelizadores,

MARIO OFICIAL 1Seção

EittbUnulp eIin.
acaffie
et eissg afaz

a soam oji~ (âti
(5.
Rygogaaal

•

com

preasão potassa industrial. papéis he-

Llograises e prellocopista, peliculaa aia/s-

olve/as papéis gera fotografias e análises tqa laboratório. pigmentas, potassa.
pós metálicas para a composição de tintaa preparaçõea para fotografias, produtos) para atquelar, pratear e cromar,
produtos sra diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, heneibilizantes,
sililatoz, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos, 'tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira. ferro, parede.%
constriaçõesi. decorações, couros, tecidos.
Uru, aduloso barcos e veículos. talco
industrial, thiner. vernizes, zarcão
Têrmo n.9 758.381 ,de 12-7-66
(Prorrogação)
Sherwin-Williams do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes
São Paulo

PRORROGAÇÃO)

Classe 16
Tintas para paredes externas
Termo n.9 758.382, de 12-7-66
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Company
Estados Unidos da Amérina

ORORROGAÇZO,

‘Meq•mw.c.7

dan'jitO d3 1/M?

852@ s,41.(
Co
Frapiladarie dustrial. ilis. data 0:% Wklirãnf2D Q.01-7, a
'-2s a MIde.Deranta Sm 'Sem Datteno u presennst'‘
-111.3 Waskijas tu, ID-egz-ittwaenta
gzagdataaéla ILAmerbd nwtalet que as batuca prettelleados com e effit1C2BaR0
'428 rvziüro requaalsia

rcseaspen fotográficas, compos.iaSea, era
d inane:lio "cloro, carrosiamss
condes, areosotos; deacoranici dassolvent casalsCaa L'ameráficas, enxofre, <ater, amaieestearatos; feno!, filmes sensilailign0..C3 para fotografias, fixadorea flui&3 ara freios, formal, fosfatas incluoM3, fiyaros industriais, fluoretos,
fintes Nara salde; gelvanizadores,
1,2231)..as para fotografias e pinturas,
gllwriaa; hidratas, hidrosulfitoss impera
maabilizantes, ioduretos. lacas; massas
paaa pintura magnésio, mercúrio nitra
Oc3, neutralizadores, nitrocelulose; pisa
e2.dos, oxidante, óleo para pintura. óleo
lo fínbaça, produtos quimicce para impressão, potassa industrial. papéis ha
llitsgaáficos e preliocopista, películas sen.
aivels, papéis para fotografias e nnálii43 de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para a composição de tintas:, preparações para fotografias, produacs para niquelar, pratear e cromar
produtos para diluir tintas, prussiatos
seativos, removedores, sabão neutro
cais, salicilatoa secantes, sensibilizantes,
aliatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfa
tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes
construções, decorações, couroa tecidos
fibras, • celulose, barcos e veiculas, talco
Industrial. thiner. vernizes, zarcão
Termo n.9 758.380, de 12-7-66
(Prorrogação)
Siserwin-Williams do Brasil S. A.
— Tinias e Vernizes
São Paulo
i'aia
esasaA

•

•PRORROGAÇÃO

20MEHSO,

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
"cildos, acetatos, agentes químicos para
Classe 1
tratamento o coloração de fibras, tedcra. couros e celulose; água-raz, ai- Para distinguir: Absorventes, acetona',
ácidos, acetatos, agentes químicos para
Dunsina, anilinaa; aluanen, alvaiade,
srejantes industriais, aluminio em pó. o tratamento e :oloração de fibras, teassacniaco, anti-incrustantes. anti-oxidan- fundastes ?ara solde; galvanizadores,
Sesaenti-corrosivos, anti-cletonantea azo- geetinas para fotografias e pinturaa,
2atos. água acidul ada para acumulado- glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
ves, água oxigenada para fins industri. meabilizantes, toduretoa lacas; massas
afa amônia: banhos pare galvanização, para pintura, magnésio, mercúrio, nitrabenzinas, benzo), betumes, bicarbonato tos, neutralizadores, nitrocelulose; prade -,s6dio, de potássio; cal virgem, car- oxidns, neidante, óleo para pintura óleo
skies, carbonatos, catalizadores, celulo- de linhaça, produtos químicas para imse chapas fotográficas, composições, eu- pressão, potassa industrial, papéis heMitoses de incêndio, cloro, corrosivos, liográficos e preliocopista, películas senaramatos, corantes, creosotos; descoran- síveis, papéis para fotografias e análidesincrustantes, dissolventes; solul- ses de laboratório, pigmentos, potassa,
'aSs fotográficas, enxofre, der, esmal- pós metálicos para a composição de tinSes, eestearatos; fanal, flimes sensibili- tas preparações para fotografias, produgados para fotografias, fixadores. !id- tos para niquelar, pratear e cromar,
.' dos para freios, formol, fosfatas indus- produtos para diluir tintas, prussiatos,
arfais, fósforos Industriais, fluoretos, reativos, removedores, sabão neutro,
frundentes para solda; galvanizadores, sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
•t datinas para fotografias e pinturce, sililatos, soda cáustica, soluções químiglicerina; hidratas, hidrosulfltos; tanPn- cas. dá aso industrial, solventes, sulfa- meabilizantes, ioduretos lacas; masaas tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
•para pintura. magnésio, mercúrio. nitra- pastosas para madeira. ferro, paredes.
neutralizadores. nitrosefulose; pro- construções, decorações. couros, tecidos,
°lados, oxidada, óleo para pintura. óleo fibras, celulose barcos e veículos, talco
ias industrial thiness vernizes, zarcão
Ue Pia/saca produtoo quimicas

Termo n.9 758.384 ,de 12-7-66
•
(Prorrogação)
The Sherwla-Williams Company
nstados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

vetes, carbonasus. catalizadores. :ulule,
se, chapas 'fotográficas, toamposiçôeas. •eas
cintons de 'incèn&to. cloro, COMOSÉTC)
cromatos, condires, eietscitax descama>
2es, .d.easaarustantea. citsolventen atatab
setes fotográficas. a=rJra. atar. osmnb
tes. eastearatos: 'Sanai!. filmes seasibifil.
izados para fotografias. finadorea
alus para freios, formal fosfatas inclui>
triais, fósforos industriais. filiaram
fundentes pasa solda; galvanizadome
getahaas
- para toaagraftas e pLuturn
Micerins; hidrato% bidaosulfitoo isspa,
meabilizantes, aoduretos lacas; marra) •
para pintura. mçgnásio, mercúrio, nitra
tos, neutralizadores, norocelnlose; pra
oxidas, oxidante, óleo para pintura. Mea
de linhaça. produtos quitnicaa para Iam
p ressão. potassa industrial. par 120
sográficos e preliocopista, patina:is seis
sivels, papéis para fotografias e anála
ses de laboratório i isme ritos. potassa
pós metálicos para 3 composição de SSD
tas preparações para iotografias, arodia
to6 para niqualar, pratear e cromas
produtos para diluir listas. prussiatos
reativos, removed."'ores, sahap neutro
sais, salicilatos secantes, sensibilizantea
sililatos, soda cãu.stica, soluções quimi.
cas de uso industrial, asiventes,
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas co
pastosas para madeira, ferra paredea
construções, decorações, couros, tecidoa
fibras celulose, barcos e veiculas. talai
industrial thiner. vernizes, zarcão
Termo n.9 758.385, de 12-7-66
(Prorrogação)

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Ar;atnassaa argila.
areia, azulelos."1- atentes. balaustres, blocos de cimento. bloco: para pavimentação, calhas. cimento, cai, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunaa.
chapas para coberturas, caixas dágua.
saixas de descarga para etixos. edificações preanoldaclas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le junção, lages. iageotas. material iso.
Lente contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, maSherwin-Williams do Brasil Brasil
deiras para construções, mosaicos ' proS. A. — Tintas e Vernizes
dutos de base asfáltico, produtos para
São Paulo
tornar impermeabilizantes as argamassas da cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betunainosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
PRORROGAÇÃO
para revtstimento e outros como na paf".s-vimentação, peças ornamentais de ci.
meato ou gesso para tetos a paredes.
:)) J
'A
papel pana forrar casas, massas antiácidas para uso nas construções, pargoetes. portas, portem pisos, soleiras
ENDOSTRRA MRASEIL.32À'.
para portas, tijoloa, tubos de concreto
telhas, tacca, tubos de vtntilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
ChISZ-2 13
varas
Para distinguir: Materiais para construi'
Termo n.° 758.383, de 12-7-66
çbee e decoraç8rp Argamassas, argila,
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Company areia, azulejos, batentes. balaustres.
cos de cimento. blocos para pavimaz
Estados Unidos da América
çao. calhas. cimento. cal crê. chE;Pari
isolantes, caibros, cairdlhos, coinosaa
PRORRÕGAÇÃO
chapas para coberturas, caíres dág",a.
caixas de descarga para etiaos. edif2m4
cões preanoldadas, estuque, emuls0o fs's
-ELASTIC
base asfáltico. -estacas, etapa:irias. eatrus
amas metálicas para construçõen, lama.
Classe)
a: de metal, ladrilhos, lamoris. luvas
Pravo distinguir: Absorventes, acetona de função. lagea. Iageotas. material Ira>
icidos, acetatos, agentes químicos para janta contra frio e calor, manilhas, mau.
tratamento e coloração de fibras, te- sas para revestimentos de paradas, maa
:idos, couros e celulose; água-raz,
deiras para construções, mosaicos, proa
anilinaa: alumen, alvaiwYe, al- dutos de base asfáltico, produtos para
. eiantr • industriais, alumínio em pó,
tornar impermeabilizantes as argamana
amoníaco, anti-incrustantes. anti-oxidan- sas mie cimento e cal, hidráulica. padre»
tes. 'anti-corrosivos, anti-detonantea azo- galho. produtos betuminosos. 1ml:ermas.
tatos. água acidulada para acumulado- bilizantes líquidos ou sob outras formas
res, água oxi p enatla p ara fins industri- Para revtstimento e outros come na pa»
ais amônia: banhos para galvanização vimentação. peças ornamentais de tid
b enzinas.' 15enzol, betumes, bicarbonat: mento ou gesso para tetos e paredes,
de sódio, de potássio; cal virgem, me- papel para forrar casas, massas and.
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ARCAS DEPOSITA E)
Cublicaçara MU; Ca aefirdo cum c mat. 130; do, Cádiao dsiPropriedade Incluatrict Da Gata Ca publicaçao emaçará
mama eiprazo da 00 dias. para, o defari=ta do pedida Dursauar- eaSa. prazo p10 Cal CGC-TItair & ZIZS opuaintias ao Departamento
Nacional da. ProprtadaM ninatr1a3 aquêlea. ano w Jukaarcra proaudtearaara aux a caanaaaa-aaaaao d .effistra minere°
81

jdoz [tara asa aas construções, baratea acataa port&as, pisos, usinaras
rpra &crina. tubos da concreto
.111[aaa tacos. tubos de ventilação, tan.
V,225 do cimento. vigas, vigamentos e
%dots •
Tênno
758.386i de 12-7-66
Companhia de Cimento Portland Goiás
Guarmbara
FRaRnorAciixi
Vocaralbsa

Vermelho
line..ízestria, Brasileira
Classe 16
Cimento
Termo a.° 758.387, de 12-7-6.
(Prorrogação)
Koehring. Company
Estados. Unidos da América
PRORROGAÇÃO

MO TO -CR AN E
Classe 6
Guindastes a. vapor
•
l'êrmo n.° 758.3.88, de 12-7-66
(Prorrogação)
Koehriug Company
Estados Unido. da América

FRORNIZACia

Classe 6
a
Guindastes, a vapor cavadoras a vapor
e máquinas
a vapor para dragagem
_
Termo ra° 758 .3891 de 12-7-66
J. R. Geigy S. A.
Sliiç

STRATtLON
Classe
Carrapata:idas. deainfettanres- emnrocas
ç8es para animais. taaarata de assoa,
medicamentos- para aniraa'a aves Pre.
pararia s e proribtos: inseticidas parasis
tiradas. remédios para fins vererinários,
sah8es veterinários e des.nfetantes, saia
veterinários e desinfetantes sais vetert.
nários, vacinas para aves e animai°,
sais minerais para roa veterinArias. pra
atadas uso vetar, náaio, vermiledas uso
veterinário: desiaficaaraes e veterinárice

Tênnp ta° 758.390, de 12 - 7:- 66
Johnson
Johnson:
Estados Unidos, da América

, cânhamo. liquidas e pás para limpeza
Tênno n.° 758.395, de 12-7-R6
e polimento pare *fina cidantalágicos, bAngélico Berretta
na- luvas e dedeiras de haaracha, fl.São Paulo
i ma para ossos. tanceeas; massas pias.
ticus para tins odoatológicos. máscara::
para amare sa mesas de operações, mesasa para curativos, martelos: olho artificiais: perfuradores. pés e braços artificiais. placas para ossos. pontas de
guta - perélz: para côn.:rações de canais
porcelana. protetoras pala seios. p nceis
Classe 10
para garganta. pinças anatõmicas, pro,
....ilotorea o tornos e partes .des mas teores:. rolos ciriargiaos da ia de pau,
aos, triatrunisritus e aparelhos, dentamos ruge para desgaste dentário, retoscopto
encavar. -orlar raspar. p;'-turar bugia. ruginas. sarjadeiras., sandaraca,
' mar., pol.?. espiavas. brunir. secar. ara- seda o crina para saturas, sacos para
.u. ouriasr. (lastimar. obtura e earrair gelo e bolsas para agua guacte, sondas.
OR, torzeas, p /iças e tesouras danarias. obturações e apa-elhos dentários ser noas para lavaras e injeções, serkm., obturar materiais e a,arrelhos ras, serras pata ranurcitomia: tampões
...ara fazer e mamar conaás. chapai e higiénicos preservativez tira-leite. ter.
sessasia.aaa,ra
ucanizos, dentes artificiais, absorventes mamemos. tesouras. trepanas. toalhas
higiênicas,
ventosas,
verniz
isolante
pal.
miarias e recipientes para os mesmas.
ra fins ociontológicos
.arelhos para separar, regular e eu..air dentes. material, e aoarelhos para
Classe 21
Termo n.° 758.392, de 12-7-66
_ sflo. articalaçãa. moriainnem e 'sc.
Bicicletas
Chas. Pfizez ê Co., Inc.
asataperras de cisracs. ap a relhos e ins
Estados Unidoa da Ainéalca
Têrm.os
ns.
758.396
a 758.400, de
aaaentga siara aneate.aa. esterilizadorea.
12-7-66
e aquecedores dientárioa.
Ferrum Sociedad Anonlina de Cercania()
.nelhos e ilutaira:dores huca:a dentây Metalurgia
'os._ seringa e umedecedores de disco
Argentina
'entários, aparelhos dentários para 'baia !'os. bochecas e queixo. blocos
TERRUM,
'a marias da sunarte, ligWlo dlentárto
,
Classe 3
re sei)
çã o: ca rt e ,rR.s. bancos. St.I•
Classe li
Preparação vitaminada
• airees, esteios. escarradeiras. mesas 'e
bandeijas, bacias, baldes, bimbonfarek
,raco caixas e prateleiras, gavetas e
Têm) a.' 758.393, de 12-7-66
arame liso ou farpado, assadeiras. açu»
:actores de saliva para dentistas. amAndrade Ltda.
Prudêncio
careiros; brocas, bigornas, baixe/ata
arados e composiçães dentárias, perPiau!
cutelaria em geral e outris arEgos de
.2ncee tia ra dentes artificiais. enchia:citmetal a saber: Alicates, alavancas. OPa
as ou massas para oa cientes. ouro e
mações de matai, abridores de lara5
?iras igas. amalgamas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais. ce,
Têrmo 1L 5 758.391. de- 12-7-65
/heras para pedreiros. correntes, cabidaa's
Johnson & Johnson
chaves; crensones. chaves de parafusos,
Estados Unidos da América
conexões para encanamento, coluna",
caixas de metal para portões, canos de
mead, chaves de fenda chaves iselas[a
cabeções. canecas. aipos, cachepota,
centros de mesa, coqueteleiras canse
Classe 1Ct
para acondicionamento de atmentota
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catatal.
Para distinguir: Abairaa-bagnas, abre,
ras, conchas coadores; distintivos., dm
bocas, adenátomos. afastadores, agrebaadiças; enxadas, enxadões. esf2rcn
fos para casos, agulhas para injeçãcr,
engates. esga,:chos. enfeites para arreias
algodão E4r69Eca alicates amálgamau
estribos, esferas para arreios. espuma.
aparadores, aparadores paira rins medi.
&Iras; formões. !vices, ferro para cortar
co-cirúrgicoe, razasallioa p.a?, ar massagene,
Classe 43
capim, ferral/aba facas, facões, tecla&
aparelhos de wessão arterial, aparelhas
e sucos de fru- duras ferro comum a carvão, fé:rufe/roa%
de diatermiaa.. aparelhos de ceias ultra- Refrescos, refrigerantes
tas sem álcool
funis Ramas para doces, freios pare
violeta. aperm raia aparelhos
estrades de tem frig:deiras; gancho%
Termo n.° 758.394, de 12-7-66
de infra-vermelho, aparelhos de surdez.,
grelhas gar‘os, ganchos para quadro-5
assentos para enferma& ataduras; b'sPrudência ei Andrade Ltda.
lama, p ara darritagens; insígnias; Ma
Piauí
turis; cadeiras para clinica médica. cammas, lâminas, liaorelros, latas de taze,3
braia hiclrMila. cânulas, cataplasma da
Iraras: ertachactehas, malas para 5):r i e c,
feltro, catgut, cara laminada. oêra para
molas para venezianas, martelos. dar.
instia--ações e articulação. cara colanta,
retas, tnarrizes; navalhas; Puas; pás. praa
c ntas para fins clinicais costúrans, cagos, nava/usos, rnicões, porta-01o; ptaa
retas: dentes artificiais, dentaduras, daseiras, porta-pão; porta-j6las, pailtelacQa
-eakeziy,
pressores. dilatadores, drenas. duchas
panelas. roldanas, ralos para pias. reh2.
vaginais; elevadores, espartilhas. capecalas vaginais, espontas clinicas. estufas.
tas, regadores; serviços de chá e eages
d5o.tria 23‘.2.eira
espf,talas, escalpelos, escopros, eZi217te.
serras, serrota.s, sachos, sacarrolha; tea
res. escavadores; fios de lima para taa
mauras. talheres atlhadeiras, torquese.
lidas% lacas: ganchos para músculos c
tenazes. Cavadeiras, telas dt arame, toalafsametaas. gazes, godivas, goivas. gericaiaria, trincos. tubos para f- nennamento.
am grampos para saturas, guta-percha;
trilhos para pirtas de correr. mcas.
CNss.a
hIsterútnetrosa irrigadore4 fluem-mana
' !travessas, tnribulos: vasos. vasilhame
Laranjada
c:rárgkos para operações; ligadurac
e verruma
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MARCAS DEPOS1T4DAS
Publicação feita de acordo com • ari. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da Putiftea t :a0 começará
currer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suar opusiçoes ao Departame.ato
mei" Madona: de Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas com o concessão do. reei-cro requerida
aasite 14
Termo n.9 758.404, de 12-7-1966
de sódio, soda cáustica. sabão em pó,
Vidro comum. laminado, traisalhadc sabão comum, sabão de esfregar e saRicard do Brasil Bebidas Ltda.
em tódas as formas • preparos, vidre
ponáceos, tijolos de polir e verniz
São Paulo
cristal para todos os fins, vidro ladra
para calçados
Ciai, com telas de metal ou empoaiTérmo n.° 758.401, de 12-7-66
ções encetais: ampolas, aquários.
Bebidas Lisan Ltda.
rodeiras aimotarizes, bandeias, cube:
Guanabara
tas. cadinhos. distaras, cillices, centre
INDUSTRIA BRASILEIRA
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, as
ittS„DEZP
rafas garratoes, graus globoa, haste
Ntr'''''""N7WP
lares. iardineiras. licoreiros inamadsi
Glasse 42
reta mantegueiras, pratos, pires, porta
Para distinguir: Aguardentes, aperitijófks. naliteiros. potes, pendentes pe.
vos, an:s,.bitter. brandy, conhaque. cerdeitais saladeiras, serviços para revejas
ternet, genebra, gin. tonel, acesita yaSOS vasilhames, vidro para vtrei, nectar. Purich Placrmint• rhum.
frascos, saleiros, tubos, tigelas, trave.
sliC011 de frutas sem álcool, vinhos, verdrtrças. vidro para relógios, varetas
nrouth. vinhos espumantes, vinhos
vidros para conta-gotas, vidro parti
quinados e wh:siro
automóveis e para bara-brisas e
Têrmos ns. 758.405 e 758.406, de
drama
12-7-1966
Classe 15
Kelson's Indústria e Comércio -S. A.
Para distingu:r: Artefatos de ceimica.
Guanabara
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chá, de café:
Classe 42
de turrar. serviços de refrescos e de
Cachaça
sabidas a saber: abajures de lampião,
°RORROGAÇÃO
Têrmo
n.9
758.402,
de 12-7-66
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
00- --wikr
Auto Peças Avedic Ltda.
atr:na. bandeljas banheiras, biscoiteira.
Guanabara
^idés, botilas.'bules, zateteiras canecas
mstiçais, chavenas. centros de mesa.
compoteira. cubosê, descansos de pores.
ano, escarradeiras. espremedora* filais
funis, garra ças, globos. fard:neiras )arroa iarrões. lavadedos, lavatórios leiteiras maçanttas de porselana. manto'
21
guelras, molheiras. moringas. palite:ros Para distinguir:Classe
Veículos
e suas partes
pedestais. pias. pires; polvilhadires, integrantes: Aros para bicicletas, autoporta-facas potes. puxadores. recepta- móveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 28
culos, sale:ros; serviço de chã; taças tecedores, alavancas de câmbio, barcos, Bolsas, porta-niquela e carteirinhas de
terrinas,
orindis
para café, travessas,
matéria plástica
breques, braços para veículos. bicicleClasse 40
Classe 35
tas, carrinhos de mão e carretas, camiMóveis em geral, de metal. viaro, de nhonetes, carros ambulantes. caminhões, Bolsas, porta-fiqueis e carteirinhas de
aço. madeira, estofados ou não, inclu- carros, tratores, carros-berços, carroscouro
sive móveis para escritórios: Armários. tanques, carros-irrigadores, carros, carTérmo
n.°
758.407,
de 12-7-1966
armários para banheiro e para roupas roças, carrocerias, chassis, chapas cirusadas. aknotadas. acolchoados para culares para veiculo& cubos de veiculem. Rinelca — Comérci oe Exportação
Limitada
móveis, bancos, balcões. banquetaa corrediços pata veiculo& direçãO, desliSão Paulo
bandeias domiciliares, berços biombos. gadeiras estribos, escadas rolantes, elecadeiras. carrinhos para chia e café. vadores para passageiros e para carga,
RINELCA
conjuntos para dormitórios. contentos engates para carros, eixos de direção.
para sala de frustar e sala de visitas. freios), fronteiras para velculos. • guidão.
Comércio e Exportaçdõ Ltda.
coniuntos para terraços. jardim e praia locomotivas, lanchas motociclos, molas,
contentos de armários e gabinetes para motocicletas, motocargas moto furgões.
Nome Comercial
copa e cosinha. Cama& cabides. cadeiras manivelas, navios ônibus, para-chogues,
Térmo n.° 758.408, de 12-7-1966
giratórias. cadeiras de balanço. caixas para-lama: para-brisas. pedais. pontões,
Ferragens Nacional Ltda.
dr. rádios, colchões, colchões de molas. rodas para bicicletas, raios para bicicleGuanabara
dispensas divisões. divisas discotecas tas, , reboque, radiadores para 'veiculo&
de madeira espreguiçadeiras. escrivani- rodas para veicules. seuins. triciclos, tilha& estantes, guarda-roupas mesas rantes pare veicules, vagões, velocipenesinhas mesinhae para rádio e televi: dee, varetas de contriMe do afogador e
são. mesinha» tiara televisão. moldula, acelerado_ isoleis. troleibus. varaes de.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Para auadros porta-retratos. noitrona:.
carros, toletes para carros
poltroctas-camas. prateleiras.. porta-chsTérmo n.o 758.403, de 12-7-1966
• - .laàse
aéris. se' rts. sofás-camas travesseiros e
Carlontex — Indústria Brasileira de Ferragens tereamentas de toda espécie
vitrine»
Tecidos Ltda.
cutelaria em geral e outris aregos de
Classe 46
São Paulo
metal a saber: Alicates, alavancas. ar.
Para distinguir: Ilido, anil, azul da
mações de metal. abridores de latas
Prdssia. alvaiade zinco. abrasivos,
CARLONTEX - Indústria
algodão preparado para limpar metais.
arame. liso ou farpado. assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas. baixelas
detergentes. espretnacetes. extrato de
eall. fécula para tecidos, fósforos de Brasileira de Tecidos Ltda.
bandeilas, bacias. baldes. bimbonieres:
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co
céra e de madeira, goma para lavanlheres para pedreiros Correntes. cabides'
deria, limpadores de luvas. liquides de
Nome Comercial
rimies rrrninnec rhnves, rie parafusos
branquear tecidos, líquidos mata-gordura. para roupas e mata óleos para roupas, olelaa óleos para limpeza de ca?PREÇO DO NeN0,1:0 DE HOJE: CR$ 50
ias. pés de branquear roupa, *alicate

Richarcl do Brasil,

AVEDIC

NACIONAL

COIICX0eb para encanamento, colunas
caixas te metal para portões, canos de
mearl, chaves de tenda chaves isoles&
cabeções, canecas, cipos, cacnepota,

centros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de ai:mentos,
caldeiroes, caçarolas, chaleiras. cateteiras. conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engates, esguichos, enfeites para arodos.
estribos, esferas para arreios. -numadeiras; formões. %Ices, terso pare ..ortar
capim, ferrolhia, facas, facões, teckaduras ferro comum a carvão, térnteiras,
tunis fôrma' para doces, freios imen
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
grelhas garoe. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insigreas; limas, lamina., liroreiros. latas de RUO
¡arras: machad:nbas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos derretas. matrizes; navalhas; Puas: P ás, oreseiras, porta-pão. porta-tóias. paliteiros.
go/3, parafuso., picões, porta-gélo; pe.
panelas, roldanas, ralos para p:as, rabi-•
tes, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; teouras. talheres. atlhadeiras, tosques*,
tenazes. travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos para pirtas de correr. taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
• verruma
Termo n.° E58.409, de 12-7-1966
Castro Bandeira Indústria e Comércio
de Calçados Ltda.
Rio de Janeiro

Vacanze
Classe 36
Calçados e sandálias para homens,
senhoras e crianças
Térrno n.° 758.410, de 12-7-196#
Mário Regiani
Espirito Santo

REGIANI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
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