SEÇÃO [III
ANO XXV — N.° 15

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Senhor Secretário da
Indústria

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Indústiras IVIecyejcas Hermann Ltda.
(titular da patente ri° 4.865). — Prorrogue-se de acôrdo com o art. 42 do
código.
Indústrias Mecânicas Hermann Ltda.
(titular da patente n° 4.866). — Prorrogue-se de acôrdo com o art. 42 do
código.
Reconsideração de Despacho
EXPEDIENTE DO DIRETOR GEFundição Tupy S.A. (ha reconsiRAL
deração de despacho que deferiu termo
na 124.993 — Privilégio de Invenção
Dia, 11 de Janeiro de 1967
— Processo de recobrimento de metais
Diversos
por plástico de Eduardo Sabino de OliBeaver Tool And Engineering Corp veira).
(titular da patente na 4.247). — ConFred Linsker (no pedido de desarcedo a prorrogação de . acôrdo com o quivamento do termo 138.385 —
art. 41 do código.
vilégio de invenção — Original DisFclix Castilho Dias (titular da pa- posição de Armações para Óculos) . —
tente n.Q 4.070) — Prorrogue-se de Reconsidero o despacho publicado no
acôrdo com o art. 41 do código.
D.O. de 18-3-64 a fim de conceder o
Pechmey (titular da patente número desarquivamento uma vez que o reque55.010) — Concedo a restauração de rente pagou a taxa devida em petição
acôrdo com o art. 206 do código.
protocolada no prazo devido porém
Formigari Gianotto & Cia. (titular anexada tardiamente ao processo. Deve
da patente n° 55.532) .— Concedo a contudo, apresentar procuração para
restauração de acôrdo com o art. 206 regularizar o processo.
do código.
Gagne Enterprises Inc (no pedido de
Pechiney Co de Produits Chimiques reconsideração de despacho que indeEt Electrometallurgiques (titular da feriu termo 102.333 — Privilégio de
patente n° 56. .928) — Concedo a res- Invenção — Aperfeiçoamentos em uma
tauração de acôrdo com o art. 206 do máquina para fabricar tubos de concódigo.
creto) . — Reconsidero o despacho de
Conunissariat a Lenergie Atomique indeferimento publicado no D.O. de
(titular da patente n° 57.037). — Con- 14-3-62 a fim de deferir o pedido em
cedo a restauração de acórdo com 01 face do laudo técnico. Publique-se os
novos pontos de acôrdo com o parecer
art. 206 do código.
Pechiney Compagnie de Produits da D. de patentes.
Chimiques Et Metallurgiques (titular
Tecalemit Limited (na reconsideração
da patente na 59.064) — Concedo a que indeferiu termo n° 130.371 — Morestauração de acôrdo com o art. 206 delo Industrial — Novo modêlo de tubo
do código.
flexível) . Reconsidero o despacho de
Bons Weinberg e Catherine Maria indeferimento publicado no D.O. de
de Vries (titular da patente n° 70.828). 2-9-63 a fim de deferir o pedido em
— Concedo restauração de acôrdo com face do laudo técnico.
o art. 206 do código.
Walita S.A. Eletro Indústria (na reBorá Weinbcrg e Catherine Maria consideração que deferiu têrmo 116.655
de Vries (titular da patente número — Privilégio de Invenção — Aspirador
69.682) . — Concedo a restauração de de Pó Aperfeiçoado de Aktiebolaget
acôrdo com o art. 206 do código.
Electrolux) — Reconsidero o despadio
Chocolates Kopenhagen S.A. (titu- de deferimento publicado no D.O. de
lar da patente 1.561) — Prorrogue-se 21-8-64 a fina de que se publique os
de acôrdo com o art. 42 do código.
novos pontos característicos podendo
Georges Kaissar Maalouf (titular da então ser deferido em face do laudo
patente n° 2.263) — Prorrogue-se de técnico.
acôrdo com o art. 42 do código.
Moplast Moldagem de Plásticos LimiSparkler S.A. Ind. e Com. de
tada (titular da patente IV 4.761) — tros (na reconsideração de depacho que
Prorrogue-se de acôrdo com o art. 42 deferiu termo /11.663 — Privilégio de
do código.
invenção — Unidades de Filtro substiPedido de Preferência
Massimiano — Bertolaccini — No pe,dido de preferência do têrmo número
162.310 — Modelo de utilidade — Roçadeira para Pastos — Concedo a preferência solicitada em vista dos erga..
mentos apresentados.
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de calçado plástico) . Mantenho o des.
pacho de indeferimento publicado
Modelo Industrial — Original modelo
D.O. de 12-6-64.

Sylvio Pior! (no pedido de desarqui.a
tuives de Fibreglass United). Manto- vamento do termo 95.657. Modelo In.
nho o despacho de deferimento publica- dustrial — Configuração externa de
do no D . O. de 18-3-64.
acendedor elétrico para fogões a gáz).
Metalúrgica Heleny Ind. e Co- Reconsidero o depacho de erquivamem.
mércio (na reconsideração que deferiu to do recurso publicado no D.O. de
termo 124.569. Privilégio de Invenção 1 26-6-64 a fim de que seja o mesmo apre
— Novos aperfeiçoamentos em válvu- ciado no seu mento pela D. de Paten.
las para líquidos em geral de Giordano tes.
Blanco) — Mantenho o despacho de
deferimento publicado no D.O.
de Armando de Aguiar Campos (na re.,
consideração de despacho que indeferiu
31-12-66) .
termo 131.612. Modelo de utilidade —
Selim Badra S.A. Manufaturas me- Porta de correr para box de banheiros)]
tálicas (na reconsideração de despacho — Mantenho o despacho de indeferitnen.
que deferiu termo 63.346. Modelo In. to publicado no D.O. de 30-4-63.
dustrial — Configuração Nova de Peça
constitutiva de Porta articulada de en- EXPEDIENTE DO SENHOR DIRErolar de Pinatel S.A. Manufaturas Me- TOR DA DIVISÃO DE PATENTES
tálicas. — Mantenho o despacho de deferimento publicado no D.O. de 26.-8
Rio, de Janeiro de 1967
de 1966. Arquive-se o pedido de reNotificação
consideração por infringência ao artigo
196 coluna b do CPI.
Urna vez decorrido o prazo de recon..
Microlite S.A. Ind. e Com. (no pe- sideração previsto pelo art. 14 da Lei
dido de reconsideração da patente ter- 4.048, de 29 de dezembro de 1961, e
mo 124.410. Privilégio de invenção — mais dez dias paar eventuais juntadas
Aperfeiçoamentos em ou relativos e pi- de reconsideraçoes, e se do mesmo não
lhas eletroliticas Halogeno Alcalinas de i se tiver valido nenhum interessado, tio
Diamond Alkali Company). Concedo a caia notificados os requerentes abaixe
desistência do pedido de reconsidera- ' mencionados a comparecerem a êste Deo
ção uma vez que a procuração 78.577 partamento a fim de efetuarem o pao
dá poderes para tal em conseqüência gamento da primeira anuidade no pra.
mantenho o deferimento devendo ser 1 zo de sessenta (60) dias na forma de
, parágrafo único do artigo 33 do Co.
expedida a carta patente.
digo da Propriedade Industrial, para que
Sanbra — Soc. Algodoeira do Nor.- sejam expedidas as respectivas cartas
deste Brasileiro S.A. (na reconsidera- , Patentes:.
ção de despacho que deferiu termo núPrivilégio de Invênção Deferido
mero 128.477 privilégio de Invenção —
Barra Detergente de Colgate-Palmolive
Tèrmo:
Company) — Mantenho o despacho de
N.
01.873
«Tratamento de Óleos
deferimento publicado no D.O. de
24-8-66. Arquive-se o pedido de re- Vegetais».
•
consideração por infringência ao artigo
Requerente — A E. Staley Manufac,
196 coluna B do CPI.
turing Compp...sy
Indústrias Brasileiras de Matérias1 N. 120.00 q — Processo de fixação
Plásticas S.A. (na reconsideração que Ide fotografias no interior de laminados
indeferiu termo 82.123. Privilégio de ' plásticos.
invenção — Novo Recipiente Térmico
Reguei ente
-- Humberto Moral
para conservação de alimentos quentes
ou gelados) . Mantenho o despacho de Francescchi .
indeferimento do pedido de registro puN. 120.523 — Corpo de vidro ten.
blicado no D.O. de 18-4.62.
do uma cymara de superfície semi-cris,
Sêbap — Soc. Anônima Brasileira talina e processo de fabricá-lo — Reei
de Artefatos Plásticos (na reconsidera-. querente — Vidros Corning 13rasil
ç2Lo que indeferiu termo — 140.825.
Modelo Industrial .— Novo modelo de Desarquivamento de Privilégio de íris
vencão
calçado plástico). Mantenho o despa•
cho de indeferimento do pedido de reTéreso:
gistro publicado no D.O.. de 12-6-64.
N. 133.212 — Aperfeiçoamento enâ
Sabap — Soc. Anônima Brasileira Disjuntor Elétrico — Requerente
de Artefatos Plásticos (na reconsidera- General Eletric Company. — Concedei
ção que indeferiu termo si° 140.826. Desarquivamento.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
Jornais, diariamente, até às
15 hora*.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 as 16 horas, no máxi..
mo até 72 horas após a salda
doâ órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados st autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas seta
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OURETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE 00 SERVIÇO DE PUEILICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO 4IS REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FL ORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO

em

Sadio dm publIcIdado do em:~~~ de OopartannenlIO
WOCIOnal de Proprladadm •ndustrlaI do IMInIetdrIe
Connérelo
do IndGatM•

•

assipesso MI Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
un•n •nn••••••••~.

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
Semesire • . . Cr
6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
Cr$ 9 00(
Ano . „
. . . Cr 12.000 Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 10.000
Ano
Cr$ 13.000 Ano
vão impressos o número do
talão de registro, o mês 'e o
ano em que findará.
ã fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

dos jornais, devem os assinantés providenciar a res' peétiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicos
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
--à- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialiniente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
i asas solicitarem no ato co
sinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exens.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

No 122.300 - The Bendix Corpo.
N. 145.718 - Novo modelo de co- ' N. 144.283 - Uma nova configu- ration
.
netro elétrico. - Requerente - A M P ração externa de mesa para jogo de i N9 128.261 - Marukyu - Indústria
futebol. - Requerente - Pedro Bar- da Maquinas Agrícolas Ltda.
Incorporated.
1V9 129.058 - Lincoln Geraldo CarN. 145.939 - Nova forma de fres- co Antonânzas.
N. 144.986 - Um sinaleiro portátil valho.
co para perfumes. - Requerente para
estradas
de
rodagem
Requerem.
Indústrias York S.A. Produtos CirúrN9 143.015 - Vilcam Estamparia
te - Rubem Abrunhosa.
Ltda.
gicos.
N9 143.053 - Equipamentos Quí• Desistência de Processos
N. 146.307 - Novo niodêlo de semico - Elétricos E.Q.E. Ltda.
cador para cabelos e ar quente e frio- Ciba Société Anonyma - Ciba AkN9 144.128 - Robertshaw - Fui.
- Requerente - Roberto Mockus Fi- tiengesellschaft). - Nos pedidos de to nControls Company.
N9 143.490 - TeleuniãO S.A. lho. desistências dos têrmos - 143.838 Indústria de Rádios e Televisão.
Privilégio
de
Invenção:
Processo
para
Privilégio de Invenção Indeferido
N9 143.705 - Reiner Hennes.
a fabricação de novos corantes.
N9 144.066 - Aniello Fantasia.
Têrmo:
N. 144.675 - Privilégio de InvenN9 144.230 - Oswaldo Alves de Sição:
Aperfeiçoamentos
em
relativos
e
queira.
N. 132.533 - Uma máquina para
N9 144.255 -- Trol S.A. - Indúspolir solas, solas intermédias e outras. materiais foto-sensíveis - Anotem-se as
desistências e arquivem-se os proces- tria e Comércio.
Requerente
Albekomaq Ltda. Fá- sos.
N9 144.739 - Indústria e Comércio
brica de Máquinas para Sapatos.
Dako do Brasil S.A.
Exigências
N9 144.753 - João de Albuquerque
Modelo de Utilidade Indeferido
Processo e têrmos com exigências a Lins.
N9 144.896 - Vincenzo Calenda Dl
Têrmo:
cumprir:
Tavanl.
N9 145.032 - Fishes Governor
N. 107.183 - Novo veiculo de pro.Agostinho Freire. - Titular da PaCompany.
N. 130.407 - Novo e original mo- paganda - Requerente - Vicenzo
tente n° 66.884.
N9 145.084 - Compagnie Eleetrodelo de assento e tampa,. para vasos ci Curbastro.
Aços Villares S.A. - Opoente do Meeanique.
sanitários. - Requerente - Cerâmica Desenho
Têrmo
127.054.
N9 145.219 - Serelec Eletronica
ou Modêlo Industrial indefeSanitária Procelite- S.A.
rido
Auto Union G.M.B.H. - Opoenta Ltda.
N9 145.249 - Philco Rádio e TeN. 143.442 - Novo modelo de cado Têrmo 125.462.
levisão Ltda.
Têrmo:napola para válvulas de descarga. 149 145.344 - Laszio Schultheísz e
Têrmos: Requerentes:
N. 138.769 - Novo modêlo de suRequerente - Metalúrgica Oriente
Asher Arditi.
N9 145.345 - José F. G. Mattoso.
S.A.
porte para varas de antenas de televi..
N. 104.288
Max M. True.
N9 145.770 - Texas Instruments
são - Requerente - Benedito Campos
N. 109.298 - Romeu Pires.
N. 143.721 - Original xnodélo de de Almeida.
Incorporated.
N.
121.811
Leppetit
S.p.A.
saboneteira - Requerente - Cia. de
N9 145.784 - Texas Instrumenis
Cerâmica Industrial de Osasco.
N. 143:747 - Um novo Modêlo de
N. 124.435 - Invento Aktiengesel- Tneorporated.
poltrona - Requerente - Móveis Vo- Ischaft.
149 145.805 - The Firestone Tire
N. 143.751 - Um novo modêlo de gue Ltda. - Indústria e Comércio.
N.
128.513 - Bau-Stahlgewebe & Rubber Company.
sofá - Requerente Móveis Vogue
149 145.833 - Sperry Rand CorpoG.M.B.H.
Ltda. - Industria e Comércio.
N. 144.011 - Invólucro de /Papel
N. 132.512 - Sylvio dos Santos ration.
ou outra matéria transparente ou não, Santiago.
N9
145.958 - Novo Industrial CorN. 143.756 - Um novo modelo de para a dosagem certa de açúcar para
poration.
sofá cama - Requerente --Móveis Vo- uma xícara de café, sendo fechado herN9 19_5.320 - Francisco Ponce
Têrmos - Requerimentos:
gue Ltda. - Indústria e Comércio.
Yran?o, •
méticamente. - Requerente - J. C,as.
N9 141.333 -- João Simões de Carvalho.
149 146.330 - Alexandre Somogyi.
N. 143.761 - Nova e original con- tro Reis Ltda.
149 146.526 - Carlitos Neves No.N9 143.999 -- Maurilio de Menefiguração em pastas suspensas para arN. 144.014 - Original desenho ou zes.
vais.
marinhos e usos correlatos. - Regue.. padrão de tecido - Requerente - ConN9 146.587 - Vanderlei Boldi.
N9 143.723 -- Iinland Steel Comrente - Bentivoglio Marini.
N9 146.588 - Carlos Alberto CM.
fecções Goldfish Ltda.
pany.
tello.
Desarquivamento de Modêlo de Utilidade
N.° 137.458 - "Gradil desarmável
para Crianças - Requerente - Miguel Rosado. - Concedo o Desarquivamento.
Modêlo de Utilidade Deferido
Têrmo:
N. 111.825 - Tampa-Escova para
aplicação de líquido com massagens no
couro cabeludo - Requerente - Indústria de Produtos Químicos *Miralde
Lustr» Ltda.
Desenho ou Modèlo Industrial Deferido
Têrmo:
N. 130.015 - Nova e original configuração aplicada a carroceria de veículos para transporte de passageiros e
carga. Requerente - Ferra= fs Cia.
Ltda.
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N" 146.647 - Gicrdano Bruno Bis10 139.649 - American Cyanamid
N. 147.6-13 - Sockté Anonyine An-1 N. 384.496
Vidralcolor - Ser.
mareia
Company.
dre Citroen.
I gio Moser - Cl. 25 •- Concedo a resN9 146.76 4- Pedro de Maio.
14 9 140.674 - Soc:éLé Lumiére.
N. 147.648 - Sa:vador 'João Vi- iauração.
N 146.799 - Soltecnica Mecânica
N9 141.996 - Teluefunken Patentcente Salem°.
.
N. 389.795 - World - Cia. Flud.•
de Precisão Ltd a.
•
verwertungslellschaft m.b.h.
N. 147.691 - A_12rican Flange
N9 147.037 - Quintino Chiodo.
soa Distribuidora do Brasil - Cl. 47
N9 142.866. - Alfredo Robert DaManufacturing Co Inc.
-- Concedo a rc stauração.
N9 147.171 -- Robert Bosh G.M.B.H. niel.
N9 143.959 - N. V. Koninkliáke
N. 147.851 -- The New York Air
N. 400.465 - Baukus - Lamina,..
N9 147.187 - Cerei S.A.
Fabrieken v/H Bro- .Brake Company.
ção
Baukus S.A - Cl. 5 - ConN9 147.290 - Maschinenfabrik Ru- Pharmaceuische
cedes Stheman & Pharmaceutische.
U A.G.
cedo a restauração.
149
144.155
The
Goodyer
Tire
&
N.
157.784
Luiz
Vargas.
149 147.703 - Gunter Baumgar- Rubber Company.
N. 109.557 - José Jany.
Restauração de Titulo de Estabeleci.
ten.
N. 136.865 - Dana Corp.
N° 147.763 3- Ascendo Silva Bu-'
mento
N9 144.198 - W. C. Heraeus Genheirão.
N. 144.361 - Nordberg 1VIanufatusellschahft Mit Beschrankter HafN. 381.158 - Ema - Ema do Bra.
149 147.917 - Maria Antonio Abran- tung por abreviação: W. C. Heraeus ririg Company..
tes da Fonseca.
GMBH.
N. 144.932 - Otis Elevator Com- si! Empreçados Agenciados Ltda.
149 147 .923 9- Cerâmica Sanitária
Ltda . 33 - Concedo a restauração:
149 145.163 - Rohm & Haas Com- pany.
Porcelite S.A.
pany.
N.
145.542
The
General
Tire
El
Exigências 149 147.9945 - Standard Electrica
N9 151.792 - Danillo Libanio TelRubber Company..
S. A.
les - Arquivem-se os processos.
Termo
com
exigências a cumprir:
149 143.030 - Frnos Elétricos BraN. 145.575 - Thompson Ramo
Despachos em Pedidos de
N. 479.076 - A Feira da Borracha
si! Ltda.
Réconsiderações
Wooldridge Inc.
Ltda.
149 148.162 - João Diniz Corrêa.
N. 145.869 - José Leandro Viani,
149 148.172 - Ercole Perrotta.
Rio, 12 de janeiro de 1967
N. 479.077 - Casas Pdll AnlériCa
149 148.318 - Minesota Mining and
N. 146.785 - Fritz Eduard LansArmarinhos Ltda.
O Senhor Diretor da Divisão de chke.
Manufacturing Company:
Marcas negou acolhimento aos PeN9 148.345 - Hiroshi Yamada.
N. 145.976 - Leyland Motors Ltd.Diversos
didos de reconsideração abixo apre1‘19 148.463 - The Corborundum sentados, a fira de manter as deciN
.
145.988
Kabushld
Kaisha
HiN .221.172 -- Frigorificos Nacionais
Company.
sões anteriores.
tachi Seisakuscho.
Sul Brasileiros S.A. - Arquive-se.
•
149 148.484 - N. V. Philips' GloeiTermo n9 113.587 - privilégio de
N. 146.433 Commissariat A L'
lamnenfabrieken .
invenção - Aperfeiçoamentos em ou
Perfurnc;::
Cocy
S
.A
.B
329.463
N° 148.486 - Roven Industrial relativos a imãs permanentes e pro- Encrgie Atomique.
Ltda.
N. 145.434 - Commissariat A L' - 329.464 - 329.465 - 329.466 de produzi-los .
329.467 - 329.468 - 329.469
149 148.609 - Christian Marie Lu- cessos
Requerene: . N. V. Philip's Gloi- Energid Atomique.
cien Louis Bourcie de Carbon.
330.153 - Apo-,tile-se.
pampenfabrieken.
N. 146.435 - Commissariat A L'
Reconsideração: Fábrica de imã
N9 148'. 688 - Mario Crerubino.
Soutinens Mourisco S.A. - Urino
permanente e componentes eletrôni- Energie Atomique.
N 9 148.8337 - Talon, Inc.
702.229 - Nada há que deferir.
N. 146.460 - João Chaiber.
N9 148.9979 - Commissariat a cos Imox Ltda. - Processo deferido.
N. 146.465 - Continental Coo ComLoenargie • Atou! que.
N. S.A. Bras. de Tabacos IndusTêrmo n9 117.394 - modelo de
N9 149.161 - Rheem Manufactu- utilidade - Novo tipo de alçadão pany Inc.
trializados Sobrati Termo 707.538.
ring Company.
para caixa de abater gado - ReN. 146.554 - Brasipel - Compa- - Nada há que deferir.
N9 149.231 - Anthony Mushynsky. querente: João Alexandre - ReconTokheim
CorporaN9 149.287 sideração: Indústrias Mecânicas Her- nhia Brasileira de Papel Ind. e Co- ARQUIVAMENTO DE
PROCES.
tion.
mércio.
mann Ltda. - Processo deferido.
SOS
N9 149.468 - Nilton Amaral dos
N.
146.673
Anton.o
Cunha
Freire
Termo n9 139.285 - modelo indusSantos.
N. 147.034 - Antonio Sauine
N9 149,573 - Toledo Scale Corpo- trial - Uma nova configuração de
Foram mandados arquivar os semesa para jôgo de futebol Reration.
N. 147.059 - CerâMca Suzano Li..
guintes procéssos abaixo mencioN9 149.746 - Halcon International querente: Alcebiades - SlaR,EA - mitada.
nados:
Reconsideração: Manufatura de BrinInc.
N. 147.136 - Ind. de Barcos Le..
N9 149.959 - Oak Manufacturing quedos Estrela S.A. - Processo deveiort Ltda.
Térind:
ferido.
Co.
N. 14? .406 - Leoa Kirkel.
N9 150.374 - Roberto Ternura.
O
Senhor
Diretor
da
D,viso
de
MarN.
461.128 -- Cia. Guanabara da
N9 150.532 - Hillel de São Jasé cos - Deu provimento ao pedido de
N. 147.409 - International Business
Automóveis.
Zamith.
Machines
Corp.
N. 486.418 - Bar Sorridente Lias!N9 181.778 - Soares Produtos de reconsideração abaixo apresentado a fim
N. 147.414 - Heinz Josel .Krause. odiada. • '
de reformar a decisão anterior.
Borracha S.A.
N. 147.435 - Halibjsrn Roald
Diversos
Têrmo:
N. 489.160 - hi d . c Com-. Lopes
Svee.
N9 132.151 - V-M Corporation N. 114.899 -- Privilégio de invenN. 147.458
Ingersoll-Rand Com- irmãos Ltda. 4 Torno sem efeito o arquivamento em
N. 513.821 - Fábr:ca Nacional de
face da informação da SEFP, para ção: Preparação cle tereftalato de po- pany.
Aviões S . A .
lictileno
de
ácido
tereftálico
e
glicol
etisubmeter o processo a novo exame
N. 147.460 - Ling-Terico-Vought
- Requerente - Monsanto Che- Inc.
técnico na S.T. 3.
N. 518.962 - Lenita Bolsas Maga.
133.077
Entrone
Incorporamica]. Company -- Reconsideração 1\79
N. 147.626 - Alctebolagct Cota- r.tne Ltda.
teci - Torno sem efeito o arquiva- Societe Rhodiaceta - Processo indefeverken.
N. 513:977 - Soc. Pecuária Alta
iner 'a. Pague a taxa.
rido.
N. 147.633 - Owens Illinois Glass Pauli-ita Lida.
.14 9 1333.307 - Vistor Nuno Pereira
de Souza Lima - Torno sem efeito o EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE Company.
N. 513.985 - Marajá Imobiliária e
despacho de arquivamento em face
N. 147.641 - Sperry Rand Corp. Ad,ninistradora Ltda.
PATENTES
da informaçfi.: da SETP para submeN. 147.893 - Xerox Corp.
ter o p rocesso a novo exame técnico
N. 518.989 - Maderira Grauna LiRio, 12 de janeiro de 1967
na S.T. 5.
N. 148.054 - Société Générale Da tintada .
Produits Refractaires.
Exigências
N. 518.997 - - Ind. e Com. de Sa..
N 9 133.339 - David Schwartzmar'der - Torno sem efeito o despacho
coa' de Papel Preferida Lida.
Tértuos
com
exigências
à
cumprir:
de arquivamento tendo em vista .a
EXISEDIENTE DO DIRETOR DA
N. 518.998 - Ind . -de Mõveis Ca. •
informação da SETP. para submeter
DIVISÃO DE MARCAS
N. 145.107 - The Timken Roller
Lida.
o p rocesso a novo exame têcnico na Bearing Company..
S.T. 2..
N. 518.999 - Diana Cinematográ.
Rio, 12 de janeiro de 1967
N. 145.215 - Herothides Strada.
fica Lida.
N 9 137.414 - "Duracour" S.A. InN. 145.476 - Société Industrielle
Notificação
( '. -t a in e Comércio - Torno sem de Wevets Et D'Etudes - Sibe.
N. 520.825 - Damo S.A. Ind. e
efeito despacho de arquivamento
Uma vez decorrido o prazo de recon- Com. Exp. e imp.
N. 145.837 - Clark Equipment Comtendo PM ' vista a informação prestasideração previsto pelo art. 14 cia lei
N. 520.891
da mia SETP, para submeter o Tiro- pany.
Navegação Atlântico
-nan eap ir? na S.T. 5.
N. .146.038 - Vicente Gomez Ubero 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias para Ltda.
e
Petta
DonN9 139.507 - N i col
N. 146.182 - Wallace Expanding eventuais juntadas de reconsideração e
N. 520.899 - Olindo Pansonato.
ced no desarquivair-aito.
do mesmo não tendo valido nenhum inMac:bines Inc.
N. 520.954 - Brinquedos Piloto Li.
N. 146.211 - Pirelli Societâ Per teressado serão logo expedidos os cerArquivamento a Processos
Mitada
(arquivem-se os processos) .
tificados
abaixo:
Foram mandados arquivas os se- Az'oni .
Marcas
Deferidas
Kommandit
gu i ntes processos abaixo menciona-.
N. 146.352 - Mauser
DESPACHOS EM PEDIDOS DE
dos:- Gesellschaft.
RECONSIDERAÇÕES
N. 489.798 - Velutex - Viriato
. N9 133.087 - Luigi Caccia DomiN. 146.556 - Paulo Casar Ster- dos Santos.
nioni.
Geotécnica S.A. • ling. O Senhor Diretor da Divisão cle Mar.
N9 135.604
Restauração de Registros de Marcas cas acolheu os pedidos de reconsidera.
N. 147.027 - Tullio Campagnolo.
N9 133.532 - Mario Cecchi de MaN.
381.339
Fibrasil
Inds.
D'anuncio
Toneloto.
N. 147.163 ções apresentados nos processos abaixo
N9 138.627 - Har . Pe l cl ,na e A l frede São Paulo S.A. - Ci. 12 mencionados a fim de reformar as de.
N. 147.235 - Americo do Casal e brasil
fe--imann.
-- Concedo a restauração.
cisões anteriores:
Dir9 135.735 - Ineo Cchincariol.
Fernando Talcumi Nakano.
N. 384.175 - Nick Holmes MagaN9 139.002 - Indústria de ArtefaN. 147.309 - Ludgero Wander Do,
N. 466.713 - Marca Moka Re.
to , de Borracha "Oniega" Ltda.,
zine - Rio Gráfica e Editõra Ltda. querente - Fernando Luiz de Araujo
labela.
de
139.073
Carlos
Augusto
N9
- Cl. 32 - Concedo a restauração - Processo dejerido.
N. 147.510 - joão Natal Filho.
Campos GlliMar[le.S.
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Têrmo n9 464.465 - marca Doce
N9 395.243 - Rentex - Requerende Artes e Ofício de São Paulo Termo:
Caseiro - Requerente Cia. Indús- te: A. J. Renner S. A. Indústria
Processo deferido.
N. 473.616 - Marca Pinhão - Re'T'êrrno n9 422.535 - marca Licel trias Alimentícias de Pesqueira
do Vestuário - Classe 36.
indeferido.
querente Mercearias Nacionais S.A. - - Requerente: Licel Lazaridis Imp. Processo indeferido.
N9 402.953 - Canar:nho - ReTèrmo
n9
498.234
marca
Mira
Exp.
Ltda.
Recorrente:
Liceu
e
querente: Malharia Canarinho LimiProcesso deferido.
N. 437.916 - Marca Etti - Requerente - Cia. Industrial e Mercantil
Paoletti - Processo deferido.
N. 462.549 - Marca I .R .F.M. Requerente S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo - Processo deferido.
N. 467.004 - Marca Auto Driver
Requerente Auto Drive S.A. Imp.
e Com. _ Processo deferido (sem direito ao uso exclusivo da expressão
Drive) .
N. 470.596 - Marca Dit - Regue.rente Comercial Imp. Dif. Ltda. Recorrente Van Doorne's Aanhangwagenábriek N. V. - Processo deferido.
1.. 471.762 - Marca Hydratex Rci.,eurcnte Carlo Erba S.p. A. - Proces.,o deferido.
N. 480.249 - Marca Gazeta dos
Municípios - Requerente '- Edson Tavares Campos - Processo deferido.
N. 482.493 - Marca Velo - Reque,.ente Ceske Zavody Motocyk/ove
Narodni Podnik - Processo deferido.
N. 462.214 - Marca Kasilk - Requerente Perfumaria Kanitz Ltda. Recorrente Helena Rubinstein Produtos
de Beleza Ltda. - Processo indeferido.
'N. 467.599 - Marca Melfantil Requerente - Quiri-uca Médica Farmacêutica Ltda. - Recorrênte Laboratório P. Farnel Ltda. - Processo
indeferido.
N. 469.874 - Marca Gemosin Requerente - Idisa Instituto Dietético
In'mntil S.A. - Recorrente Novaquimica Laboratório: S.A . - Processo ia..
deerido.
O Senhor Diretor da Divisão de Marcas negou acolhimento aos pedidos de
reconsiderações apresentdos nos processos abaixo mencionados a fim -de manter as decisões anteriores:
N. '461.963 - Marca M.V. Modas
- Requerente - M.V. Modas Ltda.
Recorrente - São Paulo Alpargatas S.A. - Processo deferido.
N. 464.299 - Marca Teteu - - Requerente - Otacilio Pinheiro - Recorrente - H. Bahlsens Keks Fabrik K.G.
Processo deferido.
N. 464.348 - Marca Bosco - Requerente - João Bosco Oliveira Recorrente - Com Products Company
Processo deferido.
N. 465.466 - Marca Audinad Requerente - Audinac SUL. - Recorrente - Ansalvasco Com. Ind. S.A.
- Processo deferido.

Termo n9 467.510 - marca Bavaria - Requerente: Confeitaria Bavaria Ltda. - Recorrente: Cia. Antarctiva Paulista Ind. Bras. de Bebidas e Conexos
Processo deferido.
Têrmo n9 468.293 - marca Campeão - Requerente: Laboratório de
Produtos de Beleza Choosen Ltda. Recorrente: Irmãos Fellinghauer Limitada - Processo deferido.
Têrmo n9 469.681 - marca ~ideou - Requerente: Química Farxnaceutica Maurício Villela S.A. Recorrente: Farfenfabriken Bayer
Aktiengeselsschfat - Processo deferido.
Têrmo n9 470.134 - marca Helbratropin - Requerente' Laboratório Libertas Ltda. - Recorrente: Bracco
Novotheráp ica Laboratórios S.A. Processo deferido.
TêT1r10 n9 470.416 - marca Voltamp - Requerente: Voltam p Consórcio Industrial de Produtos elétricos Ltda. - Recorrente: Amp Incorgiorated - Processo deferido.
Têrmo n9 422.534 - marca Licel
Lazaridis Imp.
ta- Requerente: Licel
Recorrente. Liceu
P. Ltda. C

de Artes e Ofício de São Paulo Processo deferido.
Têrmo n9 463.360 - marca Ao
Cacique - Requerente: Pedro Alves
Cardoso - Processo deferido.
:'.êrmo n9 463.950 - marca Cartola - Requerente: Joaquim Gomes da
Silva - Recorrente: J. M. Marcos
Bebidas Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 467.914 - marca Mazaltex - Requerente: Alfred Weisz Felgelstock - Recorrente: Fábrica TU,
til Blumenau S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 468.292 - marca Planalto - Requerente: Planalto Refrigerantes S.A. - Recorrente: Angelo
Milani S.A. Ind. e Com. - Processo
deferido.
Têrmo n9 474.628 - marca Gazeta
do Povo - Requerente: Gráfica Editôra Gazeta do Povo - Recorrente:
Editôra Gazeta do Povo Ltda. Processo deferido.
Têrmo n9 474.907 - marca Cresofenol - Requerente: RC Barbosa &
Cia. - Recorrente: União Fabril Exp
S.A. (UFE) - Processo deferido.
Termo n9 470.252 - marca Santa
Rita - Recniee ente: Case de Seúde
Santa Rita S.A. - Recorrente: Lar
Senta Rita de Cássia - Processo
deferido.
Têrme n9 475.122 - marca Coberra - Reaue. reate: Cobema Com. e
eneVciemen l-e de madeiras Ltda. Recorrente: S^c. Técn i ca de Mate- Processo defeei e's Se' en-, ^
rido.
Têemo r 9- marca Teelk
Confeceões
cle
- Reaueeente: Ind.
Tenik Lida - Recorrente: Se() Prelo A 7T,argatas S.A. - Prace ei-o d e
-ferido.
Têrmo n9 477.894 - marca
Requerente: Lumieal Luminosos Vale dc, Paraíba Ltda. - Recorrente: Iumine Ind. d e LtS mpaclas
Ltda. - Processo defeeldo.
Têrrno n9 478.0 97 - merca ”ardv
- R-in.uarenta- Ca/il Read - Recor-ente: José Grunpeter - Proceaso
deferido
Têrmo n9 480.639 - marca Bain
D'Or - Requerente: Heler e Curtis
endustries Inc. - Recorrente: Perflanes Coty Sab. - Proce eso deferido.
Térmo n9 480.826 - Marra Geltec - Requerente Maccena ri a de Refriaeracão Geltec Ltda. - Reco rrente: Geltec Com. e Ind. de Refrige---5o Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 480.9979 - maeca Telemag - Requerente: José Magalhães
da Silva - Recorrente: Sequieros
Limes y Cia.-Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 481.663 - mama' Siam
- Requerente: Siam Soc. Industrial
de Artefatos de Madeiras Ltda. Recorrente: Siam - Soc. Inalustrial
Americana de máquinas Torcuato Di
Tella S.A. - Processo deferido. TêrMo n9 482.981 - marca Technisa - Requerente Technisa Construções Gerais Ltda. - Recorrente: Techint Cia. Técnica Internacional Processo deferido.
Têrmo n9 483.885 - marca Dei Rio
- Requerente: refrigeração Dei Rio
Ltda. - Recorrente: Sequeiros Lopes y Cia. Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 4.87.914 - marca Bavasa - Bavaria - Requerente: Bavasa Bavaria Com. e Adm. Ltda. Recorrente: Eletro Bavaria S.A. Processo deferido.
Têrmo n9 488.295 - marca Fama
- Requerente: Fama Ferragens S.A.
- Recorrente: Suermpercados Peg
Pag S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 463.341 - marca Vera
Cruz - Requerente: Editeira Vera
Cruz Ltda. - Processo indeferido.
Ta:mo n9 464.451 - marca Idealtox - Requerente: Impermeabilizadora Abbott Ltda. - Processo indeferido.

• -

- Requerente: Bracco Ind. Chimica
S.A. - Processo indeferido.
Têrmo n9 498.984 - marca Microfilmando - Requerente: Meira Materiais de Engenharia e Instrumentos
Reproduções e Ampliações S.A. Processo indeferido.
Têrmo n9 461.4338 - marca Fungol - Requerente Laboratódo Torres
S.A. - Processo indeferido.
Têrmo n9 4661:499 - marca de
Ouro - Requerente: ABC Rádio e
Televisão S.A. - Processo indeferido .
Têrmo n9 463.762 - marca Femme
- Requerente: Indústria de Meias
Iris S.A. - Processo indeferido.
Têrmo p9 467.353 - marca Florença - Requerente: João Amaral Gomes - Processo indeferido.
N9 Têrmo n9 470.034 - marca
Dou Paco - Requerente: Casa Munhoz S.A. Com. e Ind. - Processo
indeferido.
Termo n9 473.188 - marca HornsteM - Requerente: C. G. V. Cia
Geral de Veículos - Processo indeferido.
Têrmo n9 473.539
ma,ca Cebec
- Requerente: Cebec S. A. Engenharia e Indústria - Processo indeferido.
Têrmo n9 476:311 - marca Ouro
Velho Casalinho - Requerente: Caves do Casalinho Ltda.
Tél.= n9 476.979 - marca Alpine
- Requerente: Soc'été Des Automobiles Alpine - Processo indeferido.
Termo ne 481.791 - marca Dourad'nha - Requerente: Moinho Santa
Rosa Ltda. - Processo indeferido
Têrmo .483.071 - marca Amplaci1 na- - Requerente: American Home
Products Corp. - Processo indeferido.
Térmo n9 485.192 - marca Chinoral - Requerente: Chinosolfabri
Ag. - Processo indeferido.
Têrmo n9 486.334 - marca Sargeline - Requerente: São Paulo Alpargatas S. A. - Processo indeferido.
Têrmo 488.183 - marca Soleris Requerente: Ind. e Com. SolaiIs Limitada. - Processo indeferido.
Expediente da Sessão de Interferência
Rio, 12 de janeiro de 1567
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14
da Lei n9 4.043, de 29-12-61, e mais
dez dias para eventuais juntadas de
reconsideração e do mesmo não tendo se valido nenhum interessado, serão logo expedidos os certificados
abaixo:
Marcas Deferidas
N9 181.098 - Flor de Cereja Requerente: Tadáo Suguino - Classe 41.
N9 185.712 - Flora - Requerente:
Alberto Pinho de Vargas Silva Classe 41.
N9 202.463 - Sapataria Atômica
- Requerente: Moutinho & Peretti
Ltda. - Classe 36.
N: 210.114 - Flor do Jardim Requerente: Companhia Jardim Cafés Finos e Produtos de Alimentação. - Classe 41.
N9 247.856 - Amerol - Requerente: Parte Davis e?e, Company - Classe 3.
N9 281.456 - B P - Requerente:
Emprêsa Jornalística "Brasilpress"
Ltda. - Classe 32.
N9 290.794 - Emblemática - Requerente: Fuganti - Distribuidora
de Gás S. A. - Classe 47.

tada - Classe 36.
N9 419.082 - Tupinambá - Requerente: Publicidade Tupinambá Limitada - Classe 32.
N9 421.884 - Madison - Requerente: Madison - Eletrônica Indústria e Comércio Ltda. - Classe 8.
(Excluindo magnetos e aparelhos
para barbear e considerando-se como
aparelhos de refrigeração a expressão refrigeração).
N9 428.355 - Aristo Requerente: Dennert & Pape Aristo-Werke
KG. - ,Classe 8.
N 9 459.150 - Namorada - Requerente: Emprêsa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. - Classe 32.
N 9 460.570 - Capricho - Requerente: Adérito Augusto de Sá Classe 38, com exclusão da generalidade impressos em geral.
N9 467.840 - Alberto Rinse Anay
- Requerente: Alberto Culver Company - Classe 48. (Considerando
como característica apenas a expressão "Alberto").
N9 487.871 - Revista Municipal
do Ensino -. Requerente: Benedicto
Dias Aranha - Classe 32. (Apenas
para rev:sta que é o artigo constante
do clichê).
N9 492.476 - rorjaço - Requerente: Indústria Metalúrgica Forjaço
S. A. - Classe 6.
119 496.411 - Santa Luzia - Requerente: Automóveis Santa Luzia
S. A. - Classe 6.
119 493.466 - Top-Car - Requerente: Top-C ar-Locadora de Automóveis Ltda. -- Classe 21.
e9e.933 - Piazolina - Requerente: Bracco Indústria Chimicas
S.p.A. - Classe 3.
119 496.994 - Via Marguita - Requerente: S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais - Classe 22.
N9 497.432 - Rei-Biltin - Requerente: Indústrias Rei H. Wacker S.A.
- Classe 8. (Com exclusão de aparelhos de levar roupa) .
N9 501.233 - "E" (com figura de
raio) - Requerente: Moller & Bonniand Ltda. (Sem exclusividade da
letra E). - Classe 8.
N" 333.522 - Hondofarma - Requeeente: Hondofarma Ltda - Classe 3.
, N9 506.532 - Abaúma - Comércio
e Representaa•ão Ltda. - Classe 41.
N9 507.048 - Flórida - Requerente: Importadora Coqueiros Limitada
- Classe 41.
119 508.295 - Nôvo Mundo - Requerente: Banco Nôvo Mundo S. A.
- Classe 2. (Sem direito ao uso exclusivo da figura de globo)..
N9 509.454 - Acrilux - Requerente: Acrilux Indústria e Comércio S.A.
- Classe 25. (Com exclusão de painéis e

letreiros luminosos).

N9 509.693 - Mant - Milli - Requerentes: Indústria Química Mantiqueira S. A. - Classe 18.
119 509.720 - Plastron - Requerente: Plastron - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. - Classe 28.
N 9 509.886 - Iris - Requerente:
Indústrias de Tênis e Artefatos de
Borracha - Classe 36.
119 510.277 - Hora H. - Requerente: Renato Ferreira Nunes
Classe 32.
119 510.577 - Jangada - Regue-,
rente: F. D'Almeida e Souza Classe 42.
N9 511.780 - Mangiabene - Requerente: Produtos Químicos Cifem
Ltda. - Classe 41.
Insignia Deferida
•
N9 46.921 - Figura de Estrêla Requerente: Banco Nacional de Per-.
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31ffinbuco B. A. - Ckisse 33. (Artigo
114 do Código) .
Expressão de Propaganda Defer da
N9 499.700 - Eldorado Go-kl Service - Requerente: João Bote l ho de
Oliveira - Classe 33. (Arti 121 cie
Código) .
Nome Comercial Deferido
N9 232.919 - Sociedade de Pi odutos Farmacêuticos "Proa' Limitada - Requerente: Soe eti:d2
Produtos Farmacêuticos "Prcr. 1" Limitada. (Art. 103, n9 3, do Código: .
N9 352.758 - Orlando Sobrinho
& Cia. Ltda. (Art. 109, n 9 3. do
Código) .
N9 459.780 - Transportadora uruttuba Umitada - Requerente: Transportadora Urutuba Limitada. (Artigo 109, n9 3, do Código) .
N9 496.778 - Gravador Musicai
"Gramus" Ltda. - Requerente:
Gravadora Musical "Gramus" Limitada. (Art.- 109, 119 3, do Código) .
Título de EstabelecInento Deferido
N9 458.518 - Cine Rivoli - Requerente: Empresa C:nematográfica
Sul Ltda. - Classe 53. (Art. 117,
n9 4, do Código) .
N9 477.011 - Auto Escola ABC
- Requerente: Gino Alce - Classes:
1 - 33 - 2. (Art. 117, n9 1, do Código)
N9 487.500 - Escritório Juriciieo
Contábil Santista - Requerente:
Escritório Jurídico Contábil Santista.
(Art. 117, n9 1, do Cód'go) - Classe 33.
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•
N° 492.602 - luhsr -- Requerente:
Mattos fs Cia. (oposição ao termo
Te° Bertini - Classe 6.
738.902 - Marca: Araras).
Salomão Waiswol (oposição ao terN. 492.911 - Lesa da Rainha
Recitierente • recidas Casa da Rainha ruo 729.467 - Marca': Salomtee Termo 735.813 - Marca: Halotex).
Lida. - Classe 38.
N° 493.526 - Pasta Domástica DuABC - Rádio e Televisão S. A.
ran - Requerente: Petrom i nas Pai•róleci (oposição ao termo 731.334 -- Marca:
Minas Gerais S. A. - Classe 46.
Clássicos de Ouro).
N° 497.064 - Dia tomes - ReuneSão Paulo Alpargatas S. A. (opo•
rente: Diatomex Ltda .
Classe 4. sição ao termo 738.422 - Marca:
N 9 497.402 -- P-',: • aná Oeste - Re Cr;'k Sport
T. 738.406 - M.
querente: •
Paraná Oesi e Ltda. t jai-Wal
T. 738.149 -- M. União
- Classe 41.
T. 738.112 - M. Teggiano).
A Companhia Antarctica Paulista InN° 497.613 - Rodo - Re inerente.
Serralheria Rocio Ltda . - Classe 16. dústria Brasileira de Bebidas e ConeN9 498.850 - Merca - Reque- xos (oposição ao termo 734.287 rente: Distribuidora Farinticéunea Mer- Titulo de Est.: Restaurante Popular).
ca Ltda. - Classe 3 ..
Nice- S tyll S. A. Indústria do VesNI 9 500.793 - Nova Bom Gõsto - tuário (oposição ao termo 738 802 Requerente: Panificadora Nova Bom Marca: Stil).
GOsto Ltda . - Classe 41.
E,mp.-eendimentos e Participações
N° 500.870 - Líder Propaganda - Novo Rio S. A. (oposição ao termo

••n••n•nn••n

Carneiro Lima - Cl. 33 - Cl. publicada em 29 d.e janeiro de 1962.
N° 518.775 -- São João - Vidraria
São João Ltda. - Cl. 14 - Cl. publicada em 29 de janeiro de 1962.
N9 518.873 - Umplerre - Dirceu
Soares Umpierre - Cl. 8 - Cl. publicada era 29 de janeiro de 1962.
N° 518.902 - Farroupilha - 01vebra S. A. Ind. e Com, de óleos
Vegetais - Cl. 41 - Cl. publ. em
30 de janeiro de 1962.
N9 518.925 - Imobiliária Castelo,
- Mobiliadora Castelo Ltda. - Classe 40 -- Cl. publ. em 30 de janeiro de
1962.
N9 520.022 .•-• Minister - Ind .
Novapalmense de Produtos Alimentícios
Ltda. - Cl. 41 - Cl. publ. em 5 de
fevereiro de 1962.
N° 520.039 Wurf - Aton elanungs-Und Baugesellschaft Fur Die
Requerente: Nildo de Albuquerque 736.040 - Tit. de Estabelecimento: Keramische Industrie m.b.H. - ClasUchôa Cavalcanti - Classe 32.
Lavanderia Nóvo Rio) .
se 8 - Cl. publ. em 5 de fevereiro
•
de 1962.
N° 504.568 - Santa Luzia - RePerfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
N° 520.078 - Heróis da Tevê querente: Malharia Santa Luzia Ltda. (oposição ao térmo 733 877 -- Marca:
Empresa
Gráfica O Cruzeiro S. A.
- Classe 36.
Eyer-Fix ) .
Cl. 32 . - Cl. publ. em 5 de fevereiro
N 9 508.272 - Trainatic - RequeSolaplast Indústria e Camércio de.
rente: C B E - Companhia Brasileira A rtetatos de Matéria Plástica Lida. de 1962.
N9 520.079 - Aventuras na Tede Extrusão - Classe 6.
(oposiço ao tértno 736.602 - Marca:
levisão
Empresa Gráfica O CruzeiN° 511.234 - Cimbra - Reque- S••1 ioplast
ro S. A.
Cl. 32 - Cl. publ. em
rente: Cimbra - Cia. Industrial e
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Mercantil Brasileira Comércio e ln- (oposição ao termo 734 738 - Marca: 5 de fevereiro de 1962.
N° 520.094 - IF - Lojas IF Ltda.
• lbelo - T. 734.735 - Vi Kbelo dústria - Classe 6.
- Cl. 36 - Cl. publ. em 5 de fe.
T.
734.750
M.
liar!
a-Monopol)
Nome Comeícial indeferido
N° 494.599 - Conservadora Auravereiro de 1962.
Mar - Requerente: Thomé da Costa
Esmaltec Indústria Metalúrgica
N9 520.152 - - Fundição Industrial
N:
442.132
Arcom
Sociedade
Monteiro Classe 33 (art . 117 ti 9 1 Técnuica de Equipamento Pneumático S. A. (oposição ao termo 735.113 - Nossa Senhora Aparecida - Plínio
do Código) .
Cremasco -- Cl. 33
Cl. publ. em
Ltda. - Requerente Arcom Sociedade Marca: Esmaltec) .
N 9 496.467 Top-Car - Reque- Técnica de Equipamento Pneumático
Gagliano Cia. Ltcia . ( oposição 6 de levereiro de 1962.
rente: Top-Car - Locadora de Auto- Ltda.
ao térmo 734 628 - Marca : TriunN9 520.160 - Petersen
Refri.
móveis Ltda. - Classe 33 ( art . 117
geração Peterscn Ltda. - Cl. 8
N9 497.063 - Diatomex Ltda. - fal) .
ti° 1 do Código) .
Redibra Represent Internacio- Cl. publ. cai 6 de fevereiro de 1962.,
Requerente: Diatomcx Ltda. .
nais Ltda . (oposição a. termo 735.836
N° 520.171 - Gcnacar - Fome.
Insígnia deferida
Titulo de Estabelecimento
- Marca: Redibrás)
cedora Gcnacar Ltda. - CL 41 indeferido
N° 492.437 - Santana - RequeCl. publ. em 6 de fevereiro de 1962.1
Cacique S. A. Crédito Financiarente: Casa de Repouso Santana S.A.
N° 520.189 - Anhembl - Confecd
N°
496.400
Zona
Sul
Imóveis
mento e Investiment.ei (oposição
- Classe 33 (art. 114 do Código) . ões Anheml.li Ltda. - Cl. 36 - Clas .
Requerente: Bartholomeu Castello term6 735.085
Titulo: Escritório se
' publ. em 6 de' fevereiro de 1962.1
Marcas indeferidas
Branco de Pereira Franco -. Classe Contábil Cacique).
33.
Cia. Calçado Clark (oposição co
N9 520.192 - Magarlan Ind.,
1\19 158.439 - Vila Flor - RequeN° 506.841 - Autolocadora Saci - termo 734;275 Meeca Clax T. de Calçados Magarian Ltda. - CL 36
rente: Comercial e Importadora Belém Requerente:
Sociedede Autolocadora 734.274 - M. Clax)
- Cl. publ. em 6 de fevereiro de
•
Ltda. - Classe 41.
Comércio e indústria Ltda. - Classes
Zeus S. A. 'ada g ie Me: imea 1952.
•
N° 293.717 - Kimex - Requerente:
21
33.
(oposição ao termo 735 679 - Marca:
N° 520.252 - Pneus c Aces'sórios
Kimex Comercial Ltda . - Classe 1 .
RequerenN° 511.070 - Benrú
Zeus).
Marte Ltda. - Pneus e Acessórios
N 9 316.457 - Cirrosen - Reque- te: Renovadora de Pneus Bauru Ltda.
Bril S. A. In List oie e Coméreie Marte Lida, - Cl. 21 e 33 - Cl.,
rente: José Egydio Videiro - Clas- - Classe 33.
(oposição ao termo 1 1";61
1Viarca oubl. em 6 de fevereiro de 1962.,
se 3.
Exii.h3ncias
N9 520.255 - Be-La Bancroft
N9 339.160 - Primorosa Re-4aftaele Antonio Tueci (oposição ao Brillotex Tcetil do Brasil S. A. querente: S. A. Moinhos Riu Gran Termos com exigências a cumprir:
denses - Classe 41.
N 9 308.996 - Cia. Cimebra Co- Caem) 738 727 - Marca: Capri -- Cl. 23 -- Cl. publ. em 6 de fevereiro
J.': )
de 1962.
N° 393.857 - Bom Gole - Re- mercial Industrial e Mecânica Brasi- 1 738.536 - M.
Pan Produtos Alimentidos NadoN9 520.256 - Be-La - Bancroft.
querente: Celsu Goulart - Classe 12. leira.
N° 407.752 - Leão de Ouro Comtei - Comercial aais S. A. (oposição ao termo 736.479 Brillotex Textil do Brasil S. A.
N° 494.291
- Marca: Bom-Petit
T. 736.480 - Cl. 36 - Cl. publ. em 6 de tevereiro
Requerente: Bar e Café Leão de (Juro Técnica de Equipamentos.
Ltda. - Classe 41.
N9 496.184 - Othon Bezerra de M. Bom-Pety - T. 736.478 - Mar- de 1962.
ca: Peta).
N° 520.261 - Dimelor - Eli Lilly,
N9 427.218 - O Imparcial - Re- Mello, Fiação e Tecelagem S. A.
querente: Oscar Messias Lardoso " Raffaele Antonio Tucci (oposição ao and Company - Cl. 3 - Cl. publi.
Classe 32.
termo 736.615 - Marca: Anacapri). cada em 6 de fevereiro de 1962.
N° 447.058 - Galo Vermelho -NI0:ECCA :100
Walt Disney Productions (oposição
N° 520.321 - Ferrari Irmãosl
Requerente: Indústria de Conservas
ao termo 736.592 Mítica: Dysnei- Feirari Ltda. - Cl. 46 - Cl. pud
Coral Lida. - Classe 41.
Oposições
lândia).
blicada em 6 de fevereiro de 1962.
N9 454.402 Pif-Paf - RequeN9 520.446 -- Estrutura Econômla
Farbwerke
Hoechst
AktiengesellsRetificação
de
clichê
rente: Dorival Alves de Souza - Clasca - Kleber da Silva Prado - Ciaschaft (oposição ao termo 734.575 se 46.
• 1\1.9 518.119 - Flurnittm - Cia. se 32 - Ci. publ. em 7 de fevereirci
N9 457.894 - Brascore - Reque- Marca: Trelissa T. 734.714 - M. de Turismo do Estado do Rio S. A. de 1962.
Revlon).
rente: BrasLore - Brasília Comércio e
-- CI. 33 - CI. publ. em 25 de jaN° 520.492 - Edifício D. Diniz
Representações Ltda . - Classe 1.
Nino G.M.B.H. Co. (oposição ao neiro de 1962.
JerOnimo Batista Pires Leite e Antôniej
N° 518.711 - Café Capitão
Mi- Mesquita Júnior
Cl. 33 - Classe
N° 466.446 Brasília JK -- Re- termo 734.524 - Marca: Bino - Terguel Leite Tavares .-- Cl. 41 - Clasem 7 de fevereiro de 1962.
querente: Aldeu Santos - Classe 8. mo 734.419 - Marca: Mimo).
Usina Santa Eugenia S. A. (opo- se publ. em 29 de lancho de 1962.
N9 520.499 - Romero
Comissá'.4
N° 473.331 -- P. M. - RequeN9 518.745 - Climazepin - La- ria Imp. e )Exp. - Cl. 41
Class..1
rente: Federal Motores S. A. - Cas- sição ao termo 736.047 - Marca:
U S E).
boratórioi Climax S. A. - Cl. 3 - publ. em 7 de fevereiro de 1962.
se 21.
A Exposição Modas S. A. (oposi- Cl. publ. sai 29 de Janeiro de 1962.
N 9 475.556 - Tucano - RegueN9 520.519 -- El Orden Eg
ção ao termo 717.615 -- Marca: Prirente: Armando A. Rebello N9 518.746 - Clizepina •- Là:o- Trigal S. A. ,-• Cl. 41 - Cl. ptto!
tnavera).
se 1.
1.
ratório Climax S. A. -- Cl. 3
:;licada em 7-2-62.
N° 479.040 -- Probiodcnt - ReIndustria ‘ 1,.• Boi) S.A. Cl. publ. em 29 de janeiro de 1962.
N° 522.244 - Oriente - A. ?À
querente: Laboratório Probiofarrna Li- (oposição ao fênix° 735.337 - Marca:
N° 518.754 - Instituto de Puericul- Pessoa Cl. 41 1-962.
Cl. publ. eia
mitada - Classe 48. São Jorge).
tura Casa do Vovô - Luiz Gonzaga 15 ele feverei ,o de

2O Sexta-felina 20
N° 522.215 - Prior - Cerâmica
Santa Catarina Ltda. - Cl. 16 Cl. publ. em 15 de fevereiro de 1962.
N° 522.203 - Palace Hotel - Palace Hotel Ltda. - Cl. 33, 41, 42,
43, 44 -- Cl. publ. em 15 de levepairo de 1962.
ABC Rádio ,e Televisão S. A. (oposição ao termo 737.099 - expressão
de propaganda Berimbau de Ouro).
Kenwood Manufacturing (Woking)
Ltd. (oposição ao termo 735.681,
marca Kenwood) .
•
La Mundial S. A. (oposição ao teraio 736.916, marca Mc Queen).
Kodak Brasileira S. A. Com , e
Ind. (oposição ao termo 738.986, marca Fiesta) .
Ortho Pharinaceutical Corp. (oposição ao termo 735.429, marca Ortopulmo) .
Tintas Ypiranga , S. A. (oposição
ao termo 735.720, marca Fako).
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao termo 735.721, marca
ko).
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao 'termo 735.876, marca Pldst PeX).
Tintas Ypiranga S. A. (oPosição
ao termo 737.049. marca Ypiranga) .
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao termo 737.377, marca Sicol) .
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao termo 737,388, marca *Sichl)
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao termo 737.391, marca Siclo).
Tintas Ypiranga S. A. (oposição'
ao termo 737.407, marca Sicol). Tintas Ypiranqa S. A. (oposição
ao termo 739.373, marca Super 'ôsco).
Imp. Americana S. A. Comercial
e Técnica (oposição ao termo 731.241,
nome comercial Máquinas Condor
S. A ) .
Imp. Americana S. A. Comercial e
Técnica (oposição ao teunc 731.242,
sinal de propaganda Conior).
Ntstlé S. A. (onosi.;ão ao termo
75 c 877, marca Idaal).
Soc. dos Produtores da Erva Mate
C:aurarna Ltda (oposi ção ao termo
735.441, marca Sagena13,31
Fábrica de Camisas Ascot Ltda.
(oposição 2o termo 735.445, n-arca
Lorjascot).
arraFábrica de Camisas Astat Ltda.
(oposição ao termo 733.448, marca
Lord Ascot) .
Fama Ferragens S. A. (oposição
ao termo 735.515. marca Pomada) .
Ind. \Aliares S A. (oposição ao
2errno 130.601, priv. invenç.ão: Processo e mecanismo para a comando de
uma instalação elevadora)
Vemag S. A. Veículos e IVIt,*quinas
- Nome Comercial: Vernabel Ltda.).
Agrícolas (oposição ao têrmo 734.896
Ibelo - Metallwarenfabrik Hermann
Zahn (oposição ao termo 734.735 Marca: Kibelo).
Heberlein Ei Co. A G (oposição
, ao termo 734.772 - Marca: Hetecia) •
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao termo 738.811 - Marca: Boemer).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao termo 737.579 - Mar:
Boutique Balaio - T. 735.111 -jules Rimet
T. 738.425 - M.
Tutex - T. 738.809 - M. Kimera
T. 737.617 -- M. Ndma
737.616 - M. Mont'IVIor
T.
.
737.621 - - M. Temolco) .
Com n Products Company (oposição
ao termo 734.660 - Marca: Raro):
Papelaria Record S. A. Comércio e
Indústria (oposição ao termo 735.100
IViarca: Recob).
•
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k.

Meta1úrg1ca Heleny S. A.
e N9 938.544 - Marca: MaIzs-Fran(oposição ao termo 718.566 - ce) .
Marca: Vi-Cap) .
Eletr.o Mecânica Arma Ltda. (opoTecnoprint Gráfica S. A. (oposição sição ao termo 736.291 - Marca:
ao termo 736.312 - Marca: Jornal Arma).
de Bôlso) .
Sodima - Sociedade Distribuidora
1
Editôra Abril Ltda. (oposição a o de Máquinas Agrícolas Ltda. (opositermo 724.010 - Marca: Universo). ção ao termo 736.778 - Marca: ToEditôra Minerva Ltda. (oposição ao dima)
termo 722.369 - Marca: Minerva) .
Indústria e Comércio Auto Peças
A Exposição Modas S. A. (oposição ao termo 716.945 - Marca: Pri- Welton Ltda. (oposição ao- termo número 735.863 - Titulo: Mecânica
mavera).
Walton) .
Singer Sewing Machine Company
H. Stern Comércio e Indústria S A.
(oposição ao termo 734.367 - Marca:
(oposição ao termo 738.623 - Marca:
Sino.cr
Fana S. A. Fábrica Nacional de Pedrascor).
Cal-ados Superly-Garoty S. A. InTubos (op osição ao termo 732.412 dústria e Comércio (oposição ao terMarca: Fanal.
Sanilux Produtos de Limpeza Ltda. mo 737.691 - Marca: A Garota) .
(opos1ção ao termo 731.16E - Marca:
Mar S. A. Comércio e AdminisIpalux.
tração (oposição ao termo 729.871 Mercantil e Industrial de Bebidas Titulo: Hidroluz) .
Ltda. (oposição ao termo 729.578
Companhia Americana Industrial de
S. propaganda: 007.
Isa Maldonado de Pontes Corrêa Ônibus (oposição ao têrmo 729.901 (oposição ao termo 736.438 - Marca: Insígnia: Figura).
Zip Zip) .
Cia. Cipan Indústria e Comércio
Vilobaldo Lemos de Santana (opo- (oposição ao termo 730.977 - Marca:
sição ao termo 728.716 - Marca: Cippa) .
Embra Indústria de Embolos Ltda.
Ourokana).
Colibri Lighters Limited (oposição ao (oposição ao termo 730.737 - Titulo:
termo 734.735 - Marca: Kibelo - Embras).
T. 734.738 - M. Ibelo
T.
TccOlos e Cooteccões Tecosa S.A.
734.750 - M. Ibelo Monopol
T. (oa nsicão ao termo 735.574 - Marca:
734.761 - M. Kibelo).
Ié lê lê).
fl - • ótica Ltda. (oposição ao terTecidos e Artefatos Fischer S. A.
(oposição ao termo 571.078 - Marca: mo 75.745 - Marca: Reis do PuRegal Knit - T. 726.012 - M.
Regal Knit).
Martini & Rossi S.p. (o; sição ao
Caetano Zammataro Netto (oposição
734.570 - Marca: Rossi
Marca: Gogo).
ao termo 737.146
comercial: Rossi Engenharia
Brasele Eletrônica S. A. (oposição S. A 1.
ao termo 737.354 - Marca: Braselers ciley 6 Company Limited (opotroa) .
ao termo 734.466 - Marca:
Raffaele Aatonio Tucci (oposição ao
Crearn).
termo 738.496 - Marca: Capri)
Sears,
Roebuck and Co (oposição
Sociedade Técnica de Materiais Sotema S. A. (oposição ao termo 737.234 ao termo 734.939 Marca: Shopping
Scars) .
- Marca: Corema) •
Piaggio C.s.p.a. (oposição ao terConstrutora Duarte S. A. (oposimo 734.743 - Marca: Vest-Car)
ção ao termo 733.749 - Nome CoCasa Publicadora Brasileira (oposi- marcial: Construtora Duarte Rio 4°
ção ao termo 737.221 - Marca: Centenário Ltda.).
C. P. B) .
Sociedade Rádio Maréoni Ltda.
Miguel Fleks (oposição ao termo
(oposição ao termo 732.083 - Marca:
733.746 - Marca: Flex) .
Casa Publicadora Brasileira (oposi- Marconi) .
Fôrrio Restaurante Ltda. (oposição ao termo 737.222 - Marca:
,
termo 736.642 - Marca: L.
C P B) .
Grunclig Werke G .m .b.H. (oposi- Fornello).
ção ao termo 734.472 - Marca: SteAudicap S. C. Ltda. Democratizareonette Um Show de Stereo).
! ção de Cap:tais -Assessorias e PlanejaMetallwarenfabrik Hermann mentos (oposição ao termo 731.021 Ibelo
Za..n Kommanditgesellschaft opo. Nome Civil: Audicap S/C Auditoria
belo - T. 734.738 - M. Ibelo .- do Mercado de Capitais).
siçâ'o ao termo 734.761 - Marca: KiTerg-Tex Indústria Textil Ltda.
T. 734.750 - M. Ibelo Monool).
(oposição ao termo 732.306 - Marca:
MarcoVan Ferragens Comércio e In- Tergotex) .
dústria Ltda. (oosição ao termo ....
Somerli Sociedade Mercantil Ltda.
739,249 - Marca: Morvan).
Fratelli Vita Indústria e Com. S .A. (oposição ao termo 733.090 - Marca:
t o o - 'ção ao termo 723.383 - Marca: Somerc).
Vina).
Farben S. A. Indústria de Auto
Agta Aktiengesellschaft (oosição ao Peças (oposição ao termo 733.488 termo 735.210 - Marca: Billi-Bel). Marca: Farbe).
São Paulo Alpargatas S. A. (opoCorema S. A. Máquinas Operatrizes
sição aos termos:
(oposição ao termo 733.50s - Marca:
N° 738.227 - Marca: Gonna.
e
N° 738.647 - Marca: Mac-Murray. Coresa).
Poliflex da Bahia .S. A. Indústria
N° 738.777 - Marca: Carandai. Comércio e Exportação (oposição ao
1\1° 738.683 -- Marca: Bel-Classe. ermo 724.062
Marca: Poliflex).
737.684 - Marca: Marron MoCompanhia de Cigarros Souza Cruz
lar.,
N° 737.909
Marca: Com-Dam. (oposição ao termo 73'!.761 -- Marca:
Kibelo) •
1\19 737.912 - Marca: Roeli.
Anderson, C,layton 6 Co. Indústria
N.° 737.921 -- Marca: UniVersal. e Comércio (oposição ao termo: FaN° 737.71 - Marca: Lyra.
mosa do Caxingu , ) .

Janelro de 1957
Kibon S. A. (Indústria; Alinienticias) (oposiçã.) ao termo 737.175 Marca: Queraaoero)
Mercur Publiaidade S. A. (oposia
ção ao terino 737.2'32 -- Marca:
M P L) .
Kibon S. A. (Inch -ratam; A);nienticias) (oposição ao termo 738.445 Marca: Q 1n1'.-tm - T. 737.823 -M. Q Delicia)
Metalúrgica Moai-Mirim S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 737.489 - Marca: Marte).
Humble Oul Rt imolo Compan y (oosição ao termo 737,226 - Marca:
Eco) .
Florists Transwoild Delivery Association (oposição ao termo 735 004 -Marca: Interflora).
The Gillette Company (oposição ao
termo 734.807 - Marca: Micro Espuma

Isofil S. A. Fios, Cabos e Materiais
Isolantes (oposição ao ternio 738.022
Marca: Isocor - T. 735.091 M. Sintefil) .
J. Moreira -- Cm. Comercial de
Tecidas (oposição ao termo 736 502
- Marca: Em.flwa).
Precisa S. A. Indústria Mecânica
de Precisão (oposição ao termo número 737.667 - Marca: Precisa) .
Listas Telefônicas Brasileiras S. A.
PáginasAmarelas (oposição ao teriasq
734,423 - Marca: Agenda do Comprador).
Tex-Nat Indústria Textil Ltda. (oposição ao termo 738.422 - Marcai
Greek Sport) .
Indústrias de Feltros Fé Ltda. (oposição ao termo 715.150 - Marca:
Feltro Santa Fé - T. 733.659 - M.
Santa Fé) .
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
(oposição ao termo 735.634 Marca: Carango) .
Braspla S. A. Indústria e Comércio
de Materiais Plásticos (oposição am
termo 734,031 - Marca: Emblemátic)
a
A
.13 C Rádio e Televisão S. A.
(onosicão ao termo 734.797 - Marca:
ARc En Ciel).
Frederico Mentz S. A. Comércio e
Indústria (onosição ao termo 734.589
- Marca: FM) .
Bradesa Cia. Brasileira de Desenvolviment oSocial (oposição ao termo
7m3l5.371
lia) . - Titulo: Segurança da FaCompanhia Brasileirfa de Alimento°
Cobal (oposição ao termo 725.973 Marca: Cobel) .
Abram Volek Liberman (oposição CO
termo 720.993 - Marca: Bienal) .
Condulli Condutores Elétricos S. A.
(oposição ao termo 735.795 - Marca:
Condufil) .
Bradesa Cia. Brasileira de Desenvolvimento Social (oposição ao termo
735.353 - Titulo: Garantia da 'Família).
Dyrce Estavas (oposição ao termo
707.249 - Titulo: Enasa).
E. A. S. A. Engenheiros Associados S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 735.707 - Titulo:
E A S O) .
Transauto Tedesco Ltda. (oposição
ao termo 730.824 - Nome Comercial:
Transauto - Transportes Especializados de Automóveis) .
Zincobril, Zincagem Ltda. (oposição
ao termo 737.252 -- Marca: Zincobril) .
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MARCAS DEFOSCT4D4S
Publicação rena de acordo com o ara 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento ao pedido. Durante esse prazo poderei° apresentas' suas oposições ao Departamento
, Nacional da Propriedade industrial aquéles que Ge julgarem prejudicados com a conceasaci do reatstro requerido
Termo n.o 758.541, de 13-7-1966
Tomiyama
Cia. Ltda.
Paraná

PRORROGAÇAO

n
-

l' nciustria Brasileira,
Classe 41
Vinagre
Têm° n.° 758.542, de 13-7-1966
Albuquerque Fernandes 5 Cia.
Pernambuco

kin Mbar:
Classes: 3 e 48
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 758.543, de 13-7-1966
Albuquerque Fernandes ei Cia.
Pernambuco

•Fanilácia

en

i

Classes: 3 e 48
Titulo de Estabelecimento
Tèrmo a.° 758 . 544, de 13-7-1966
José , de Oliveira Matts
Pernambuco

indústria brasileira
Classe 36
Artigos de vestuário de Vida sorte, Inclusive de esporte e para crianças
Termo n.o 758.545, de 13-7-1966
H. C. Ferramentas e Medição Ltda.
Pernambuco

N. C. Nuvens
e Medição Lida,
Nome Comercial
Têrmo a.° 758.546, de 13-7-1966
Indústria de Meias 1V1yrop S.A.

elt2~a
i n dústria Brasileira/
•

Classe 36
Meias

Termos na. 758.552 a 758.554, de
13-7-1966
Estéban Fischer
Guanabara •

RO.TAU

1 O NA

Li til

Têm° n.° 758.547, de 13-7-1966
Rietro Conta e Giovanni Vallo

indústria Brasileira
Classe 6
Bombas rotativas; bombas de pistão;
bombas de diaafgrma; destinadas a fazer circular e a elevar qualquer fluido,
seja liquido ou gazosa
Têrmo n.o 758.548, de 13,7-1966
Andersons Seeds Limited
Austrália

Indústria Brasileira

ante contra frio o calor, manilhas. maad
sas para revestimentos de pandas. ma.
Jeiras para construções, mosaicos, •prod
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizanees as ergamos+
ias de cimento e cal, hidráulica, pedre•
gulho. produtos betuminosos. impermead
bilizantes ilquidos ou sob outras torcias
"ara revestimento e outros como na pao
vialentação, peças ornamentais de dot
mento ou gesso_ para tetos c paredes,
papel para forrar casas, massas antid
ácidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilaçáo, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

Classe 48
?ar- a distinguir; Perfumes, essências. ex.
:ratos. água de colônia, água de touca.
,.ador. água de beleza, água de quina
nua de rosas, água de alfazema. água
Para barba, loções e tônicos para et
vitrõs
_abetos e para a pele, brilhantina. baia
Têrmo n.° 758.557, de 13-7-1966
dolina. "batons" cosméticos. fixadora:
de penteados. petróleos, óleos para na
Mo-Ney Representações Ltda.
abeto, crave reluvenescente. :remes gorGuanabara
durosos e pomadas para limpeza da
_lede • e 'maquilage" depilatórios, desp.
:tarantas. vinagre aromático, p6 de anos
talco perfumado ou nâo, lápis para
¡estua e sobranceiras, preparadas para
Classe 45
Sementes e mudas para agricultura, hor- mbelezar cílios e olhos. carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
ticultura, e floricultura, flores, plantas
:era barbear, sabão liquido perfumado
-bulbos e tubérculos
su não. sabonetes, dentariaios em pó,
Têrmo n.° 758.549, de 13-7-1966
suta ou liquido. sais perfumados para
Café Pará Ltda.
lenhos. pentes. vaporizadores de perfaPará
ria. escôvas para dentes. cabelos. unhas
cibos, saquinhos perfumado, preparaios em Dó. pasta. aquidos e tijotee
)ara o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, retnovedores da cad- Classes: 1, 8, 15, 16, 22, 23, 36, 41 e 35
mia. glicerina p erfumada para 03 cabe.
Titulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
os e preparados para descolorir unhaa,
Têrmos
as.
758.558
e 158.559 de
iillos e p intas n/, vnais artificiais, óleos
17-6-1966
Classe 43
Classe 41
Cervejaria Astra S.A,.
Essências para refrescos
Fortaleza
Café em grão, torrado e moidb
Classe 42
Essências
para
bebidas
alcoólicas
e
'Rimo n.° 758.550, de 13-7-1966
'fermentadas
Companhia de Fumos Santa Cruz
;LOVENBRAU1
Rio Grande do Sul
Têrmo n.o 758.555, de 13-7-1966
Donato Marcopito
São Paulo
Classe 42
s
PRORROGAÇÃO
Para distinguir: Aguardentes, aperitia
JOCKEY EM REVISTA
vos, aniz, Muer, brandy, conhaque cera
Classe 32
vejas, fernet, genebra, gin, kumel,
res, nectar, punch, pipermint, rhum,
Uma publicação impressa
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verTérmo n.° 758.556, de 13-7-1966
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Mo-Ney Representações Ltda,
quinados e Whisky
Guanabara
Cladoe 43
Para distingtun águas minerais artiflo
MO -NEY
Classe 44
ciais, caldo de cana, laranjada, limonad
indiistria brasileirá- da, soda limonada c guaraná engarrad
Charutos, cigarros, cigarrilhas, rapé,
fados, afrescos de: groselha, tamaram
fumo picado e em corda
do, caju, laranja, limão, abacaxi
Terna° n.° 758:551, de 13-7-1966
Llasse
16
Têrmos as, 758.560 e 758.561, de
Companhia de Fumos Santa Cruz
ara distinguir: Materiais para amestra17-6-1966
Rio Grande do Sul
Bes e decorações: Argamassas, argila,
• Cervejaria Astra S.A.
ireia, azulejos, batentes, balaustres, blo.
Fortaleza
-os de cimento, blocos para pavimenta.
;ão. calhas. cimento, cal, cré, chapas
solantes. caibros, caixilhos. colunas.
ki313DVAW
-. 3nas para coberturas, caixas dágua.
-abras de descarga pare etixos, edifica- indus ria braslielígO
:45es premoldadas, estuque. emulsgo de
Indústria Brasileira.
ase asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 42
uru metálicas para construções, lama- Para distinguir: Aguardentes, aperiti4
-Classe 44
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas vos, anis, bitter, brandy, conbaque cera
Ciaarros
ri luncão. Nota formatas, material leo- vejas, fernet, genebra, gin, kumel. fico.'
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Nacional

res, nectar, puneh, pipermint, rhuin,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, , vinhos
quinados e whisky
Classe 43
Para distinguir: águas minerais irti
lidais, caldo de cana, laranjada, limonada, refrescos de: groselha, laranja,
limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
limonada e guaraná engarrafados
Termo n.o 758.562, de 13-7-1966
Laboratório Rinedan Ltda.
Guanabara

HIS
1NDOSTRIA BRASILE!

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como medicação tônica nas convalescenças e nos estados de desnutrição
'rerrno n.° 758.563, de 13-7-1966
(Prorrogação)
•Gutermann fj Co., A.G.
Suíça

l'PRORROGAÇÃO

,Classe 4
Seda crua, em bruto ou parcialmente
preparada
Termo n.° 758.564, de 13-7-1966
A. Mazzei
Espírito Santo

OBSTRUI BRASILEIRA

Classe 42
Vinagre de mesa, tinot ou branco, môlho/1 alimentício empregado como elemento para refogado, para ser usado em
'diversos alimentos prontos, como: churrascos, pizzas e outros sanduíches
Termo n.° 758.565, de 13-7-1966
A. Mazzei
Espirito Santo

;OWILLICÍA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
aguardente pura de- cana, aguardente
'de cana composta, batidas de, limão,
caco, amendoim, genipapo, chocolate e
ovo

Termo n.o 758.566, de 13-7-1966
Rossini Pinto
Guanabara

O ESCRETE
Classe 33
Conjunto musival-vocal
Termo n.° 758.567, de 13-7-19:56Rossini Pinto
Guanabara

Termos os. 758.571 e 758.572, de
13-7-1966
ImportEção' e Exportação Ltda.
Guanabara

DANOR

1

'Ferinos ns. 758.576 a 758.578, de

13-7-1966
(Prorrogação)
Ex -Le11 - 0 Corporation
Estados Unidos da América

Classe 41
Substâncias al:inenticias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.

Essências de alimentos
Classe 26
Artefatos de madeira, osso ou marfim,
não incluiclos em outras classes
'rermo n.° 758.573, de 13-7-1966
(Prorrogação)
Union . 011 Company Of California
Estados Un ; dos da América

Classe 6 Para distinguir máquinas para indústrias
texteis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máClasse 32
quinas de precisão: máquias operatrizes,
Para distinguir: Almanaques. agendas
motores e suas partes; peças para veianuários, álbuns impressos, boletins, ca,
Lulos:alavancas. alternadores, acelera.
tálogos, edições impressas. revistas, or
dores,
anéis de istão, anéis de esferas
gãos de publid4ades, * programas radiopare. rolamentos, anéis de óleo, anéis
fônicos, rádio-televisionadas:, peças lea
para facilitai o arranque dos motores,
trak cinernatográti-as. progidini:s
anéis de segmento, autolubrificadores,
circenses
arietes. aparelhos para mistura de comTermo n.° 758.568. de 13-7-1966
bustíveis, de motores a explosão„ máAgrobrasil Empreendimentos Rurais
quinas de abrir chavetas, máquinas afiaClasse 47
doras para ferramentas de cortes, máSociedade Anônima
quinas para arqueação de embalagens e
Óleos e graxàs lubrificantes
Volumes, máquinas para afiar. máquinas
Termo
758.574: de 13-7-1966
para ajustar, máquinas de .atarrachar,
(Profrogação)
ços, burrinhos. blocos fle motores, broaUnion Oil Company Of California zinas, blocos, barras, bombas de ar comEstados Unidos da América
batedeiras, bielas, bombas de óleo, bra»
o
prianido, bombas lubrificantes, bombas
lubrificantes, bombas de circulação, bomnas de comustivel para motores, bombas
de água e gasolina para- automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas- eltricas- bombas para liquidos,
para pressão hidráulica e para compressões, bombas elétricas para pneumáticos.
'orunidores para cereais, máquinas baClasse 41
tedeiras, máquitãs brunidoras, máquinas
Frutas' frescas, frutas cristalizadas: frupara bordar, máquinas betoneiras, crutas_desidratadas; sucos de frutas conserzetas. cilindros, câmbios. cabeçotes, cavados; doces de frtuas em conserva, em
misas, sárter de embreagens, cárter de
massa, em compota e em calda
motor, comutadores, cubos de placas
Termo n.o 758.569, de 13-7-1966
de embreagens. culatras de cilindro do
Primavera Cabeleireiros Ltda,
anctor, caixas de lubrificação, carburaClasse 47
Guanabara
dores. cabeçotes do cilindro, enaguinas
para cortar frios, corõas. carteias, ca.
Graxas lubrificantes
delas cortantes para entalhar, camisas
Tèrmo n. o 758.575, de 13-7-1966
Para cilindros, cardans, máquinas catao
(Prorrogação)
doras. caldeiras, máquinas de costura,
Union Oil Company Of California máquinas adaptadas na construção e
Estados Unidos da América
conservação de estradas, corte de madeiras e carretos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas clasClasse 33
sificadoras, máquinas de contar,,
nas para cortar. máquinas compressoras,
Salão de beleza
carretéis, máquinas cravadeiras, carneiTermo n.° 758.570, de 13-7-1966
ros hidráulicos, máquinas para fabricar
Rosiclea Saavedra Santos
canhões, máquinas para fabricar cigap,
Guanabara
ros, máquinas para tirar cortiça, distriô
buidores de gasolina, dispositivos de as.
cangue, diferencial, dispositivos de Ignição elétrica para motores, dínamos, dragas, desnatadeiras para manteiga. dee,
fibradores de cana e forragem. máquinas
desempalhadoras, máquinas debulhadoo
Classe 21
'as. descascadoras, desintegradoras. ma.
quinas distribuidoras de concreto e barClasse 47
Compra e vendas de automóveis, peças'
ro, espula&iras, eixos de direção, eb105
e acessórios
¡Óleos lubrificantes •e óleos combustíveis de transmissão, embreagens. engraxado-
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TeS centrífugos para forjas, engenhos
os cana exprernedeiras para ,manteiga,
engrenagens para mancais. engrenagens
de cremalheiras. . engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de paratüsos,
sega hm. engrenagens de distribuição.
engrenagens
multiplicadoras,
este —

máquinas pulverizadoras, máquinas de
polir, receptáculos, rolos, ro:eíes, ressaitos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos recPutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa. de óleo e de cilindro. redutores !v•
,enciosos, máquinas de rosquem. má
guinas rotativas para usinar ferro. 14c:
a bronze, máquinas para rotular, rega
ladores, se rras mecânicas, segmentos de
pistões,. eacrenagens 'e paraLsos
fim. siler.aosos, saté'ites, separadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas secadoras. máquinas para serrar, máquilas
salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, te.
snuras mecânicas. teirnos revolver, rói.nos mecânicos, trilhos, tuplas, tranchas,
trantes, transportadores automát cos
para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras, máquinas para terraplanagens,
máquinas de soldar. tuchos de válvulas,
máquinas para indintrias de tecidos, maquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas trituradoras, máquinas térmicas,
máquinas de trançar, máquinas de trico.a , máquinas urdideiras, valvulas para
motores, válvulas de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
Para motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras

Classe 6
Mancaes, fusos, mancaes de rolamentos,
aros para rolamentos e partes dos
mesmos

de transmissão. embreagens, engraxadores centrífugos p g'ra forjas, engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga,
engrenagens para mancais. engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
Termos ns. 758.579 e 758.580, de
de manivelas, engrenagens de parafusos
13-7-1966
sem fini. engrenagens de distribuição,
(Prorrogação)
engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores hiclrátli•t os
Ex-Ce11-0 Corporation
transportadoras, elevadores hidráulicos,
• exaustores de forjas, esmeris, espulas,
Estados Unidos da América
exaustores de forias, esmeris, espulps,
máquinas encanatórias máquinas cosamáquinas encanatórias. máquinas ensacadaras. elevadoras. máquinas ensaca.
cadoras, elevadoras. maquinas ensaca:Paras. elevadoras. máquinas de esculpir,
donas, elevadoras. máquinas de esculpir,
dialrágmas, engrenagens de comando
diafrágenas, engrenagens de comando
das sia maquinas empilhadeiras
das válvulas, maquinas empilhadeiras,
máquina: para estaiairos. eixos de comáquinas para estale,ros, eixos de .:c..mando, engreí.ageps para eixos de co.
mando, e , grenag, ti . para eixos de coClasse 6
.nando •s vá'vulas e oara eixo de :tia.
Para distinguir máquinas para indústrias mando das vá vu.l as e para eixc de manivelas, máquinas de estampar, máqu,
,exteis em geral, máquinas e suas partes nivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação
integrantes para fins industriais; má- nas de esticar, máquinas para escavação
de terra. máquinas para extração de
.minas de precisão; maquias operatrizes, de terra, máquinas para extração de
6'eas, filtros para limpeza do motor.
motores e_ Suas partes; peças para vel- óleos, filtros, para limpeza do motor,
filtros para óleos, foles de forjas, ireeulos:alavancas, alternadores, acelera- filtros para óleos, foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fundição, furadores, anéis de istão, anéis de esferas sas, fusos, fornalhas para fundição. furadeiras. forjas . máquinas para furar e
para rolamentos, anéis de óleo, anéis deiras; forjas, máquinas para furar e
centrar fornalhas para tratamentos térpara facilitar o arranque dos motores, centrar fornalhas para tratamentos tér- micos, máquinas de fabricar papel. máar.éis de segmento. autolubrificadores, micos, máquinas cPe fabricar papel, má(minas para o fabrico de fumo, máquiadietes. aparelhos para mistura de com- quinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gelo. máquinas para
bustíveis, de motores a explosão„ má- nas para fabricar gêlo, máquinas para
tabricar telas de arame, guilhotinas,
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes geradores de eletricidade:
doras para ferramentas de cortes, má- guindastes, geradores de eletricidade.
guindastes. geradores para corrente conquinas para arqueação de embalagens e guindastes, geradores para corrente coa.'
maus e alternada, geradores de e'etriciClasse 11
volumes, máquinas para afiar. máquinas isua e alternada, geradores de eletricidade, máquinas para galvanoplastia. ga.•
Ferragens,
ferramentas
de tôda espécie, para ajustar, máquinas de atarrachar, dade, máquinas para galvanoplastia. gazei ficadores de líquidos combustíveis,
guinchos. injetores para carburadores. cutelaria em geral e outris artigos de batedeiras, bielas, bombas de óleo, bra- zeificadores de líquidos combustíveis,
máquinas de impressso. ternos indus- metal a saber: Alicates, alavancas, ar- ços. burrinhos. blocos de motores, bron- ouintios. injetores para carburadores,
triais (fornalhas I . máquinas insuflarfo• mações de metal, abridores de latas zinas, blocos, barras, bombas de ar com- máquinas de impressão, fõrnos indus-as. máquinas bmadoras máquinas sara arame liso ou farpado, assadeiras, açu primido, bombas lubrificantes, bombas triais (fornalhas), máquinas insufladolavar vasilhames em geral. máquinas careiros; brocas, bigornas, baixelas, lubrificantes, bombas de circulação, bom- tas, máquinas limadoras, máquinas para
para fabricação de bebidas refrigerantes bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres; bas de comustivel para motores, bombas lavar vasilhames em geral, máquinas
de água gazeilicarlas. maquinas de ar. bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- de. água e gasolina para automóveis, para fabricação de bebidas refrigerantes,
rolhar e tampar garrafas . máquins para lheres para pedreiros, correntes, cabides: bombas hidráulicas, bombas centrifugas, de água gazeificadas, maquinas de arengarrafar hehidas e líquidos, máquinas chaves: cremones, chaves de parafusos. rotativas. de deslocamento e a pistão, rolhar e tampar garrafas. máquins para
p ara colagem.os rótulos em vasilha- conexões para encanamento, colunas. bombas eltricas . bombas para liquidas, engarrafar bebidas e líquidos, maquinas
mes. maquinas para fermentar e mistu- caixas de metal para portões, canos de para pressão hidráulica e para compres- para colagem cPos rótulos em vasilhasões. bombas elétricas para pneumáticos, mes, máquinas para fermentar e misturar behi .!ns juntas universais para com
m -fui. chaves de fenda, chaves isglêsa. brunidores para cereais, máquinas tia- rar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas
ci. beções. canecas. cipos,- cachepots. rec-eiras. máquinas brunidoras, máquinas dutos d'água ete motores e máquinas,
iarninadores a trio e a quente para açc
e outros metais. lançadeiras, lubrificado centros de mesa, coqueteleiras caixas pra bordar, máquinas betoneiras, cru- !aminadores a frio e a quente para aço
res centrifucos máquinas de lavar ora para acondicionamento de alanentos. zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- e outros metais, lançadeiras. lubrificadocaldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- misas, sárter de embreagens, cárter de res centrífugos, máquinas de lavar pratos e roupas. máqmnas lisa,:coras
cacos, maneais motores elet-icos. m,.a. ras, conchas coador:ss; distintivos, do- motor, comutadores, cubos de placas tos e roupas, máquinas lixadlaras. ma,nartelos mecânicos, moia los bradiças; enxada. enxadões. esferas. 1 embreagens. cif atras de cilindro do cacos, mancais. motores elétricos, anca,
engates, esgthchos, enfeites para arreios ai„tor, caixas de lubrificação, carbura- deiras. martelos mecânicos. moinClos
para cereais, maçiirocas marteletes
/acates. motores. mancais pai a brot as: estribos. esferas para arreios, esporash dores. cabeçotes do cilindro, máquinas para cereais, maçarocas, enarteletes mamotores de combustão interna, motores deiras: formõ?s. 'vices, ferro para -ortar para cortar frios. corrias, carteias, ca- !acates. motores, mancais para brocas;
diesel. macacos para brocas macacos de capim, ferrolhis, facas, facões, fecha- deias cortantes para entalhar, camisas motores cPe combustão interna, motora°
rdiscas, de paratusos,e hidráulicos. mimn duras ferro comum a carvão, feruirirai para cilin dros. carc/ans, máquinas cata- diesel. macacos para brocas macacos de
'cais de roletes, molas. mo as de vá,- Funis. fõrinas pira doces, freios liara Joras. caldeira' máquinas de costura, rdíscas, de parafusos e hidráulicos. manvidas. mandris, magnetos para motores: estradas de ferro, frigideiras; ganch.s chamarias adaptadas na construção e cais de rolares, molas, molas de válmagnetos de ignição. mecanismo ira- grelhas os. ganchos para quadros conservação de estradas, corte de ma- valas, mandris, magnetos para motoria;
ptilsionador do diferencial, mineração. gonzis para darruagens; insígnias; li- deiras e carretos, máquinas para cortar magnetos de ignição, mecanismo imir oer carne e legumes, máquinas clas- pulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores, máquinas misturadoras mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo'
de barro e concreto, máquinas para ma- jarras; machadinhas, molas para porta, sificadoras. máquinas de contar„ máqui- multiplicadores, máquinas misturadoras
lharia, máquinas para movimento de molas para venezianas, martelos, dar- nas para cortar. máquinas compressoras. de barro e concreto, máquinas para ma.-terra, máquinas para moldagem. picador retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre- carretéis. máquinas cravadeiras, carnei- lharia, máquinas para movimento de
ros hidráulicos, máquinas para fabricar terra, máquinas para moldagem. picador
de forragens, pinhões, pistões de motor;
politrizes. motores a explosão, a com- gos, parafusos, picões, porta-gêlo; po- cambões, máquinas para fabricar cigar- de forragens, pinhões, pistões de motor;
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- politrizes. motores a explosão, a combustão interna e elétricos, prensas, punções. plainas de mesa, plainas 'faladoras, panelas, roldanas, ralos para iy:as, rebi- buidores de gasolina, dispositivos de ar- bustão interna e elétricos, prensas, punplacas para tiknos prensas hidráulicas, tes, regadores; serviços de chá e café, ranque, diferencial, dispositivos de igni- ções. plainas de mesa, plainas limarloras,
máquinas para panificação e máquinas serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te- ção elétrica para motores, dínamos, dra- placas para tôrnos, prensas hidráulicas,
para fabricação de massas alimentícias, souras, talheres, atlhadeiras, torqueze, gas, desnatadeiras para manteiga. des máquinas para panificação e máquinas
máquinas para fabricação de papel, pon- tenazes, travadeiras, telas dt arame, tor- fibradores de cana e forragem, máquinas para fabricação de massas alimentícias,
tes gigantes, platinados para velculos, neiras, trincos, tubos para encanamento. desempalhadoras, máquinas debulhado- máquinas para fabricação de papel, ponMos, pedais de alavancas, de embrea- trilhos para pirtas de correr, taças, ras, descascadoras, desintegradoras. má- tes gigantes, platinados para veiculo&
gens, planetárias de parafusos sem fim travessas, turíbulos; vasos, vasilhames quinas distribuidoras de concreto e bar- inos, pedais de alavancas, de embreae de rodas. polias, máquinas para olaria,
e verruma
ro, espuladeiras, eixos de direção. eixos gens, planetárias de parafusos sem fim
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Publicação feita de acordo com o ali, 130 do Códi go do Pro priedade Industrial Da data da publicação começará
• correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar 8110.9 oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade L.dustrial aq uales que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•n•n•nn.:n••~~117111•1•n

Termo n.° 758.581, de 13-7-1966
Editora Civilização Brasileira S.A.
máquinas pu4verizadorts, maquinas de
Guanabara
polir. receptáculos, rolos, ro'etes. ressaltos repulsiouadores de rolamentos e
rolos. rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa; de óleo e de cilindro. redutores silenciosos. máquinas de rosquear. má- ENCONTRO COM A CIVILIZAÇÃO
quinas rotativas para usinar ferro, aço
e bronze. máquinas para rotular. ragu .
ladors, serras mecânicas. segmentos de
Classe 32
pistões, engrenagens e parafusos sem
fina silenciosos. sate ites. separadores de Para distinguir: Almanaques, agendas,
graxa, óleo e cilindro. máquinas seca- anuários, álbuns impressos, boletins, cadi.nes máquinas para serrar, máquinas tálogos, edições impressas, revistas, 6r,
salgadeiras para manteiga, teares. tur• gãos de publicidades, programas radiobirras, torcedeiras tesouras rotativas. te- fônicos, sád io-televisionadas, peças teatral., 4' cinematográficas, programas
sourso mecânicas• narnos revolver. torsfrcenses
nos mecânicos. triii.os. tupias. tranchas.
•
tirshtes, transportadores automáticos
Termo n.° 758.582, de 14-7-66
par., alta e baixa pressão. máquinas iaCordoban Artigos de Couro Ltda.
vadea as maquias: para terr apianagern
São Paulo
.naquinas de soid.i: tuchos de válvulas.
maquinas para infústrias de tecidas, .nacpanas para tecidos de tapeçarias. ma
CORDUBAN
quasas trituradoras. máquinas térmisas,
Ind. Brasileira
máquinas de trançar. máquinas de umes
tar máquinas urdideiras valvslas para
motores, válvu as de aspuação. transClasse 36
portadores mecânicos, velas de ignição
&sisas, calçados e cintos.
para motores. virabrequins. ventoinhas e
Termo n.° 758.583, de 14-7-66
máquinas ventiladoras
Panificadora e Confeitaria Jardim
Classe 11
kngela Ltda.
Ferragens, ferramentas de tõda espécie.
Ltda.
cutelaria em geral e outris arttgos de
São Paulo
métal a saber: Alicates, alavancas, artnaçõss- de metal, abridores de latas
arme liso ou farpado, assadeiras, aço.
JARDIM ANGELO
caSeircs; brocas, bigornas, baixelas.
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
Classe 41
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coPães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
111Jres para pedreiros, correntas, cabides. —
chçives; creniones. chaves de parafusos
Termo n.° 758.584, de 14-7-66
cdnexõés para encanamento, colunas,
• Osvalda Fernandes Cia. Ltda.
caixas de metal para portões, canos de
São Paulo
mear', chaves de fenda chaves isglesa.
cabeções, canecas. cipos, . cachepots,
—
centros de mesa, coqueteleiras caixas
para acondicionamento de alsnea tos,
caildeirões, caçarolas, chaleiras. cateteClasse 17
rat, conchas, coadores; distintivos doCarbonos e fitas para máquinas
bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
Termos ns. 758.585 e 758.586. de
enbares, esgutchos, enfeites para arreios
14-7-66 .
estribos, esferas para arreios, espumaVincenzo Latorre
deras; formões,- Ferro pare _artal
São Paula
calam ferrolhis facas, facões, fechadifras ferro comum a carvão, ter:assiras,
funis. fôrmas para doces, freios para
MITO-WX:
estradas de ferro, frigtdeiras; ganchos.
Ind. Brasileira
grelhas. garços, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; liClasse 36
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixo:
Calçados em geral
Classe 39
jarras; machadinhas, molas para porta,
Saltos e solados para calçados em
molas para venezianas, martelos lar'
geral
retas, matrizes; navalhas; puas; pás. ,regos, parafusos, picões, porta-gelo; poTermo n.° 758.587, de 14-7-66
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
Pumo — Comercial Ltda.
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebiSão Paulo
tes, regadores; serviços de chã e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha: tesouras, talherea, atlhadeiras, torqueze.
RUMO
tenazes, travadeiras, ielas•dt arame, torInd. Brasileira
neiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
Classe 3
Álcool para farmácia
• verruma
e ae rodas. polia a- , máquinas para olaria,

Têm on.° 758.588, de 14-7-66
N. A. Abrasivos e Representações
Ltda.
São Paulo

pes. fantasias, tardas para militares. et>
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de (ingeria, jaquetas, laguês.
luvas, ligas, lenços, mantók, meias.
maitis, mantas, mandrião, mantilhas." paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinaa,
"toai.
peugas, ponches, polainas, pijamas puInd. Brasileira
nhos, perneiras. gulmonos, regalos.
robe de chambre, rolpào. sobretudos,
Uasse 46
Para distinguir: Abrasivos em geral suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacka
Termo n.° 758.591, de 14-7-645
toucas, turbantes. ternos, uniformes
Editora 'Rubaiyat Ltda.
e vestidos
São Paulo
Térmo 11.9 758.595, de. 14-7-66
Distribuidora de Laticínios e Frios
"Juluama" Ltda.
AITAT
Lnesrasileira
São Paulo
Casse 32
Para distinguir: Aluas, almanaques,
anuários, boletins, Catálogis, jornais.
livros, peças teatrais e dnematográbcas, prQgramas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.° 758.592, de 14-7-66
Valéria Alves de Araújo
São Paulo

MEL
Ind. brasileira
Classe 46
Agua sanitária
Termo n.° 758.593, de 14-7-66
Persianas "Capri" Ltda.
São Paulo
CAPEI

Inatistria Brasileir.
Classe 16
Persianas
Termo n.° 758.594, de 14-7-66
Alfaiataria Thomas Ltda.
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Laticínios, leite, mantel..
ga, creme, ovos dessecados, queijos,
conservas de carnes, de peixes, de legumes, de frutas, de frutos, sucos de
carne, de legumes, de frutas, de fru.
tos, doces, geléias, xaropes alimenticios e essências alimentícias
Termo n.° 758.596, de 14-7-66
Fábrica de jersey Tip-Top S. A.
São Paulo
KIDDI 9R0
in dustrio Brasileira

THOMAS
IIND. BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes. capas. chales,
cachecols calçados chapéus. cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. caloSea calças. camisas
camisolas
ca.itisetaa,
cuecas, ceroulas, •rc.)larinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós.. achar.

Classe 36
sara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
'ventais alpargatas, anáguas, blusas,
ioras botinas blusões boinas babalouros, bonés capacetes, cartolas, caraInças casacão. coletes, capas. chatas:
-z, r kP ro Is calçados. chapéus. cintos.
:Intas, combinações. corpinhos, calças
le senhoras e Je crianças calções. calcamisolas. camisetas.
:as
cam isas
!sus
.uecas rou la.s colarinhos. Oleira",
alas casacos chinelos dominó'. achar,ps Fantasias tardas para militares coiveis Fraldas aalochas, gravatas por"' laos da angarie Ja quetas aniuès
vaa 11pas Pnços mantõs meias:
nahas mantas maadrião mantilhas. na, r,53. °atas Denhoar °Mover. °diedra':
.obe de rhau;ore roupão, sobretudo*.
=uspensemos. saidas de banho, sandália.
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Publicação delta do acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial 133 data da publicaçâo começará
a correr o prazo do 60 dias pua o deferimento do edido. Durante esse prazo poderio apreAntar suas oposiçOet. ao Departamento
__
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados cem a concef.: l o do registro requerida

I.

ayne emes•C

sueteres sihorts. sungas. stolao ou glacio móveis. auto-caminhas. EivIUS, amor p assar. batedeiras. coziueteltiras. exoretecedores, alavancas de cambio, barcas inedorel hauidificadorcs elétricos, mátoucas turbantes ternos. uniformes
breques, braços para veiculas. bicicle- quinas para picar e moei tegumes e
e vestidos
tas. carrinhos de meo e carretas, cama carne, resistências elétricas. fervedores
Tèrrno n.° 758.597, de 14-7-66
lhonetes, Carros asnbulantes. caminhões estufas. ventiradores. paenlas e bules
Bar e Lanches Moçambique Ltda.
sarros.
tratores, carros-berços. carros. elétricos. refletores, relógios de ar te.
São Paulo
tanques. carros-irrigadores, carros, car- frigerado formas elétricas, máquinas
roças. carrocerias, dressis, chapas cir. fotográficas e cinematográficas, cam.
.A.MBIQUE"
:ulareo para veiculas, cubos de veiculas. nainha. elétricas. çarratas térmicas. teeorrediços para veiculas. direção, desll. gadorer automáticos, lâmpadas. apareInd.. rasileira
sadairas, estribos, escadas rolantes. de- II:os de luz fluorescente. aparelhas de
Classe 41
sadores para passageiros e para carga comunicação interna, esterilizadores conLanches de: aliche, mortadela, presun- engates para carros. eixos de direção densadores, bobinas, chaves elétricas.
to, roz-bife, queijo, salame, salsichas e freios, fronteiras para veículos, gvidâo comutadores, interruptores, tomadas de
churrascos •
ocomotivas. lanchas motociclos, molas sarrenta fusível, aparelhos fotog ráfi cos
motocicletas, motocargas moto furgões e cinematográg1cos. filmes revelados.
Termo n.° 758.599. de 14-7-66
manivelas. navios ônibus. para-choques binóculos, óculos, aparelhos de aproxiMáquinas Agricolas jomargo Ltda.
pana-lamas, para-ursas. pedais. pantôes mação, abat-lours e lustres, máquinas
São Paulo
rodas para bicicletas, raias para bicicle.
. para lavar roupas para uso
tas. reboque, radiadores para veiculas,
doméstico
"JOMARGOn

Ind. Brasileira
Classe 7

Máquinas e utensílios para sarem usadas exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arransadores mecânicos para agricultura baiedeiras par., ceerais, bombas
para adubar, celfadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para atira
ccitura cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradorea esmaga
dores para a s gricultura .escarrificado
res, enchovadeiras, facas para mama.
nas agricolas ferradeiras gadanhas
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura maquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras. máquinas ra
fundir. máquinas niveladoras de terra
máquinas perfuradoras para a agricul.
tura máqcinas de planrar, motochar.
ruas, maquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra: de
torquir. de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
ouros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. para .olhet
algodâo. para colher cereais - máquinas
amassadoras para gins agricolas de
cortar árvores, para espalhar. para ca.
pinar. maquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar para era
sacar, máquinas e ancinhos para forre.
gana maquinas toscadoras ordenado.
ras mecânicas, raladores mecânicos. ro.
los compressores para a -agricultura
sachadeiras, semeadeiras. secadeiras.
,marcadores de terra tosadores de ara.
Ma, tratores agricolas, válvulas para
.naguinas agrícolas
Termo n.° 758.600, de 14-7-66
Olifolcar — Empreendimentos Ltda.
São Paulo

rodas para veiculas. seuins. triciclos, tirantes pare veiculas. vagões. velocipe.
dea. varetas contrôle do afogado/ e
acelerador sroxis. trold ous, varaes de
carros toletes para carros

Termo n.° 758.605, de 14-7-66
Auto Pôsto Inhaurna

AUTO POSTO

INUMA

Termo n.° 758.601, de 14-7-66
Máquinas Agrícolas jomargo Ltda.
São Paulo

MÁQUINAS AGRICOLAS JOMARGO LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 758.602, de 14-7-66

Comandar Instalações e Comércio Ltda.
São Paulo
'

"CP119.idY41-i:'
rharsileira

Classe 33
Compra e venda de material elétrico
e instalações e serviços de som
Têrmo n.° 758.603, de 14-7-66
Dapura — Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo

2C7ani

Classe 33
Titulo
Termo n.° 758.606, de 14-7-66
OSTRA — Organização Santista de
Transportes Ltda.

"OST2.11.?.

jndo Brasilira
Classe 33
Transportes

Termo n.° 758.607, de 14-7-66
Máquinas Agrícolas jamargo Ltda.
São Paulo

"NAVALHA"

Ind.

Brasileira

Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadelras, ancinhos me"VI
Ind.
ras leira
cânicos e empilhadorcs combinados,
arrancadores mecânicos para agriculClasse 41
tura, batedeiras para acarais, bombas
Aveia, açúcar, azeite, bolachas, condi- para adubar, celfadeiras, carpideiras
mentos para alimentação, canela, com- ceifados para arroz. charrues para agri-

T

amassadoras para çins agricolas, de
cortar (1..voreis, para espalhar para co
pinar, maquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para els,
sacar, máquinas e at.cinhas para forragens, maquinas toscadoras ordenadoras mecánicas. ra l adores mecânicos, rolos compressores para c agricultura'
sachadeiras. semeadeiras, .ecadeiras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas porá
máquinas agricol:Is
Termo n.' 758.608, de 14-7-66
Alumínio Indústria e ComérAudax
cio Ltda.
São Paulo

"LICAX"
Dracileira
Classe 11
Perraaets. ferramentas de teida espades

cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas.
, arame liso ou farpado. assadeiras. açu.
eareiros; brecas, bigornas. baixelas,
sandeijas, bacias, baldes. bimbonieres;
aulas: cadinhos. cadeados. castiçais, coheras para pedreiros correntes. cabides.;
chaves: cremones, cisavas de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de meai para portões, canos de
meara chaves de fenda chaves isglêsa,
cabeções. canecas. aipos. cachepota,
centros de mesa, caqueteleiras caiara
para acondicionamento de alimentos.
cearleirões. caçarolas. chaleiras. cafeteiras, conchas coadores: distintivos, dobradiças-, sanadas, enxadões. esferas,
engates. esgu:chos. enfeites para arreie*
estribos, esferas para arreios. espumar
deiras: carmes:s. alises, ferro pana cortar
_apita ferroada facas, tacões, fechas
duras ferro comum a carvão. aérutelras.
¡unis itkfühs . aro doces, freios para
estradas de ferro, friçadeiras: ganchos,
arelhas, amaças. ganchos para quadrai
4onzis para clarruagsns: insignias; 11mas, laminas, tirarmos. latas de Lixai
panelas. roldanas, ralos para taas. raias
seiras, porte-pão. porta-161as. paliteiro&
famas; machs.d:nhas molas para pana,
molas para venezianas. marteloa darretas, matrizes: navalhas: puas: pás, ares
aos, parafusos. picões, porta-galo: cotes. regadores: serviços de chá e caf&

postos de fruta sem conservas, farinhas
ccltnra. cultivadores, debulhadores.
alimentícias compostas ou não, massas
destocadores, desentegradores; esmagaalimentícias, massa de tomate, peixes
dores para a agricultura escarrificaclo- serras, serrotas. sachos, sacarrolha; teem conservas e torrões
res, enchovadelras, facas para máquimuras, talheres atlhadriras. torqueze.
Termo n.° 758.604, de 14-7-66
cias agricolas ferradeiras gadanhas. tenazes, iravadeiras, telas dt arame, tora
Aparelhos Elétricos TV do Brás Ltda. garras para arado. grades de discos seiras, trincos tubos para encanamento,
São Paulo
ou destes, máquinas batedeiras para

"Irçf D'D BRAS"

Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ele"OLIFOLUAR"
tricas: Ndios, aparelhos da televisão.
Ind. Brasileira
pick-ups, eladeiras, sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras. asClasse 21
piradores de p& fogões, fornos e fogaPara distinguir: Velculos e suas partes reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
integrantes: Aros para bicicletas. auto- balanças, ferros elatricos de engomar e

trilhos para pirtas de correr, taças,
agricultura máquinas inseticidas má- aavessas, turamlos; vasos, vasilhames
quinas vaporizadoras, máquinas de
e verruma
Fundia máquinas niveladoras de terra
Têrmo sa° 758.609, de 14-7-1966
máquinas perfuradoras para a agriculOlifolcar — Empreendimentos Ltda.
tura. maqcinas de plantar. motochar.
São Paulo
ruas, máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
torquir de triturar. de esfarelar terra.
OLIFOWAR
para irrigação, para matar formigas e
EMPREENDIMENTOS'
outros insetos, para bar:alar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
Classe 33
agitar e espalhar palha, !sara colher
Titulo
colheu
cereais
iiirarinas
algod ão. para

• w,
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a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse
nnn•••nn••nn•nn

Termo n. o 758.610, de 14-7-1966
Panificadora e Confeitaria São Bento
Limitada
São Paulo
Ig*

"SãO BENTO"
Ind.. Brasileira
Classe 41
Pão
Termos ns. 758.611 e 758.612, de
14-7-1966
Auto Pósto Inhauma Ltda.
São Paulo

"ENRAMA"
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas 'partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóvais auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de . câmbio, barcos,
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, 'carros-berços, carros.
tanques carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias, chassis, chapas cla
cularee para veículos, cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção, deslitacPeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para caaga,
arm ares Para carros, eixos de direção.
freias, fronteiras para veieulos, guidão.
tacomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navio ônibus. para-choques.
9ara-lamas. para-hr pantões,

'net'

Termo n.9 758.613, de 14-7-1,46b
Açougue São Vicente Ltda.
São Paulo

O VICENTE"
n o Brasileira

legiais, fraldas, galochas, gravatas. gois
ass. logos dt !ingeria, jaquetas. laquês
uvas, ligas, lenços, mantós, meias
naiôs. mantas, mandribo, mastilhas. ma.
Indústria e Comércio Hungstampa
etós. palas. penhoar. pulover, pelerinas.
Limitada
amigas. pouches. polainas, pijamas, pu.
São Paulo
ilhoa perneiras, quinamos, regalos,
uspensórios. saldas de banho, sandálias.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
191UNGSTAIWA2
sueteres, shorts. sungas, szolas ou slacks
Lnd. Brasileira
toucas, turbantts, urnas, uniformes
a
e vestidos
Classe 21
Termo
n.9
758.618,
de 14-7-1966
Para distinguir: Veículos e suas partes
Auto iVação Jurema Ltda.
integrantes: Aros para bicicletas, autoSão Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores. alava: as de câmbio barcOs.
breques. braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de mão e carretas. cami.
Indneeleira
Classe 41
Carnes verdes
Termo n.9 758.615, de 14-7-1966

nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros. tratores, can-os-berços carrosClasse 33
tanques.' carros-irrigadores, carros. carTransportes de passageiros
roças. carrocerlas, chassis. chapas • cir
Termo n.°'758.619, de 14-7-1966
miasse para veículos, cubos de veículos,
Bar e Café Crato Ltda.
corrediços Para veículos. direção. desli, São Paulo
gacDairas, estribos, escadas rolantes. elevador: - para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veiculos, guidão
9rJRAWOr'
locomotivas, lanchas, motociclos, moías
Ind. BrasileirQ
motocicletas. tnotocargas moto furgões
manivelas, navios ônibus. para -choouss
Classe 41
s lamas. para-brisas, pena s puxirões
Nulas para bicicletas, raios para bicicie Lanches de aliche: mortadela, 'presunto,
tas, reboque, radiadores para velcuios roz-bife, salame, salsichas e churrascos
rodas para veículos, seuins, triciclos. ti
Termo à.° 758.620, de 14-7-1966
cantes para Veiculos. vagões. velocipe
Auto Mecânica Kathia Ltda.
dee, varetas de contrôle do afogador
São Paulo
acelerados troleis. troleibus. varaes d,
toletes Pará carros
carro

acidas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos.
worlas para vairulos. seuins, triciclos, tida% varetas de aontrôle do afogador e
acelerador troleis, troleibus. varaes de
Termo n. o 758.616, de 14-7-1966
carros, • toletes para carros
,Vociedade Melhoramentos de Atibaia
• Classe -47
S/C.
Para distinguir combustíveis, lubrificanSão Paulo
tes, substâncias e produtos destinados à
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano, butano e propano, gás enSCICIBDR.D5 tttELHo.
garrafado, gás liquefeito, gasolina, graRADEVTOS D2
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinados à
LTIDA3U,
Iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e •
Classe 33
Querosene
Título
Têrmo n. 9 758.614, de 14-7-1966
II. 9 758.617, de 14-7-1966
Termo
Retifica Dracena S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

9ffED Wà."
Sua °

2rasilleira
Classe 6

Indústria e Comércio de Confecções
Tmpermar Ltda.
,São Paulo
MEPERZIA.Rt°

Ind. Brasileira
Classe 36

akiiáquinas esmirilhadoras e máquinas es- Para distinguir: Artigos de vestuários

[pedais para retificas, máquinas para
laortar, máquinas distribuidoras d' cooreto e barro, máquinas encanadoras, esMaris, exaustores para forjas, Ihnadores
Fri oe a auente

aChecols. calçados, chapéus. cintos.
-lotas, combinações. corpintio6.
tp senhoras e de crianças, calções.
as. camisas, camisolas, camisetas
-uecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
aias, casacos, chinelos, dominós. cena!
pes, fantasias, fardas para militares. co-

• roupas feitas um geral: Agasalhos,
iventals. alpargatas. anáguas, blusas,
natas. botinas. blusões boinas, baba.
louros, bonés capacetes, cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas.. chales,

" NÁTHILIndo Brasileira.

icelerador, tróleis. troleibus vaeact
Jarros toletes
Termo n.° 758.621, de 14-7-1966
Plásticos Praiana Ltda,
São Paulo

9FRAIANA"
Tne.0 Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegeta.s: Argolas, açucareiros.
armações para ócclos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixas para acondicionamento • de alimentos caixa de mates:ai plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais Para velas,

caixas para guarda de Netos, cartuchos, coadores para chá, descanso para

pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca.xinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
garfinhos de platticc para sorvetes forminhas dt plástico para sorvetes, disco%
embreagen de material plástico. embaNagens de mater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
1,yloa esteiras, enfeites pare automóveis, massas anti-ruidos. escoadores de

-tratos, funis, fôrmas para doces fitas
Para bolsas, sacas guarnições quartillições para porta-blocos. guarnições
sara 1:quidificadores e para batedeiras
ie frutas e legumes, gcarnições de ma-criai plástico para utensilios e etbietos.
raarnições para bolsas garfos.. galerias
sara cortinas, ferro laminados, plass
icos lanche:res, marstegueiras, malas
r inois, prendedores de roupas. puxadoes de móveis, pires.- pratos. paliteios pás de cosinha. pedras pomes araos prOtetores para documentos atiçadores de água para uso doméstico,

Classe 21
Jeira distinguir: Veículos e suas aarter Perta-copos. porta-niqueís, porta-notas.

ntegrantes: Aros para bicizietas, atito, aorta-documentos placas, rebites sal:bnóvels. auto-caminhões. aviões, ,..rner ubas reei pi tes. suportes, suportes tiara
-ecedores alavantas le râinbio barcOs •, kla rcla na pos. saleiro, tubos, tigela%
, req ues braços p ara vetculos. ,1cicle unos para ampolas, tubos p ara Se1112,
as. carimbos de mão a carrataa. rLtn? tas. travessas, tipos de material piãon honetes carros ambulardes camaal,õeS ico sacolas, sacos. saquashos, vasilha-Jarro
'arras tratores, carros- he
ires para acondiciirsamento, vasos,
r.t1Olira carros-irtigarloes
carros ,-ar aras, colas a frio' e colas são induidaa
carrocerias. chassis -hapas cir em outras classes, para borracha paro
'alares Para vetculos cubos de veículos corrumes, para marceneiros, para sapa-orredicos p ara veículos direção desli teiros, para vidros pasta
'adesiva para
ladeiras estribos carIns rolantes Pie
mater:al plástico e amarai
'adores tiara p assanctro , • para carga
Termo n.9 758.622, de 14-7-1966
anates para carros, ?usos de -braça°.

-p ica. fronteiras para veicuass niedâo
locomotivas, lanchas. motociclos molas,
notoriciehns motocargas mote furgões
nanivelas. navios, ônibus para • .hoques
sara-lamas. para-brisas pedais „tangias
sodas para bicicletas. "aios " ara bicicle-as. reboque. radladpres nata sreiculos
-Mas para veículos ;elins. triciclos ti
.antes nar p veículos. vagões selocIpeles, varetas de contrôle do sfoctadot

Padaria F. T. Farinha Ltda
São Paulo

970T.FARINUA°

Ind. nrasilelw
Classe 41
oseb
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MARCAS DEF3OST DAS
Pubacaaâo feita tio aeôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Endustrial. Dr) data da publieagao começara
ts aurret o prazo do 60 dial) Para o deferimento do pedido. Durante osso prazo poderao apresenta g sues oposições cn Departamento
êlacione 0IP Propriedade. Industrial aguêles quo se Julgarem prejudicados com a ecraccssao
wegttro Nqueriato

Termo n.o 758.623, de 14-7-1966
Famicar Promoções Ltda.
São Paulo

em bruto, kieselghur. aquidos de Mn papel higiênico, popel impermeável
teia, btex em bruto ou parcialmente para copiar, papel para desenhos, papreparados, minérios metálicos, madei pel para embrulho impermeabil:zado
roa em bruto ou parcialmente traba' papel paro encadernar, papel para esatadas, em toras, serradas e aplainadas. crever, papel para imprimir, papel pa"FAM0AR"
mica, mármores em bruto, 6indc de rafina para embrulhos, papel celofane,
manganes, óleos de ,cascas vegetais papel celulose, popel de linho papel
óleos em bruto ou parcialmente , prepa absorvente, papel para embrahar taClasse 33
matos, plombagina em bruto, p6
baco, papelão, recipientes de papel roPromoções
moldagem para tu:adições,. pedras bri- setas de papel, rótulos de papel, rolos
Térino n.° 758.624, de 14-7-1966
tadas, piche em bruto, pedra calcária. de papel transparente, sacos de papel
Valentin Salve
plantas medicinais, pedras em bruto. serpentinas, tubos, postais de cartão
São Paulo
quebracho, raizes vegetais, resinas, ree tubetes d 5 papel
sinas naturais, residuos, mateis, salde
n.° 758.628, de 14-7-1966
Termo
Rau ,,,12
raivas, talco em bruto, xisto, nisto
Indústria de Plásticos Jaraguá Ltda.
Siado
beturninosc e silicio
São Paulo
Termo n.° 758.626. de 14-7-1966
Classe 36
Cargocaire Industrial e Naval Limitada
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas., babaClasse 28
o
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraPara distinguir: Artefatos de material
puças . casacão, coletes, capas, chatas;
plástico e de nylon: Recip:entes fabricache cols. calçados. chapéus. Cintos.
cados
de material plástico. revesti:Sencintas, combinações, corpinhos, calças
,CARGoeâng
tos confeccionados de substâncias anide senhoras e de crianças. calções, calmais e vegetas: Argolas açucareiros,
ças, camisas, camisolas, camisetas.
armações para ()caos, bules, bandejas,
3m10 Dz-~ra
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
bases para teletones, baldes. bacias bolsaias, casacos, chinelos, dominós, acharsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
pea, fantasias, fardas para militares, copara ferramentas e utensílios, cruzetas,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorcaixas para acondicionamento de aliros, ogos de lingerie. jaquetas, 'aguas
mentos caixa de .mater:al plástico para
luvas, ligas, lenços, mantôs. melas;
baterias, coadores, copos, canecas, conmaiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paClasse 6
letós. paias, penhoar, pulover. palermas; Máquinas e suas partes integrantes não chas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas.
peugas, pouches, polainas, pijamas, puincluídas nas classes 7, 10 e 17
caixas para guarda de ibjetos, cartunhos, perneiras, quitnonos, regalos,
Têrmo n.° 758.627, de 14-7-1966
chos coadores para chá, descanso para
robe de chambre. roupão, sobretudos,
Parafita Comercial de Parafusos e
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
pratos, copos e copinhos de plásticoos
Fitas Ltda.
sueteres, shorts, sungas. stolas ou siada
para soraetes, ca:xinhas de plástici
toucas, turbantes, ternos, uniformes
São Paulo
para sorvetes. colherinna.s, pasinhas.
e vestido
a artinhos de llástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes, discos,
Têrmo n.° 758.625, de 14-7-1966
embreagen de material plástico. embaSão Luiz Mineração e Química do
lagens de material plástico para sorveNordeste Ltda.
tes, estojos para objetos, escumas de
Pernambuco
a Classe 38
Aros para guardanapos de papel nylon esteiras, enfeites para automó.
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns veia massas anti-ruidos. escoadores de
para retratos e outógrafos, balões (ex- pratos, funis, fôrmas para duces, fitas
ceto para brinquedos) blocos para para bolsas, acas, guarnições guarnicOrrespondência, blocos para cálculos nições para porta-blocos, guarnições
blocos para anotaçaes, bobinos, brochu- para liquidificadores e para batedeiras
sKo unz
ras não impressas, cadernos de escre- de frutas e legumes, gcarnições de maver, capas para documentos, carteiras, terial plástico para utensílios e eibjetos,
caixos de papelão, cadernetas, cader- guarnições para bolsas, garfos. galerias
nOr?
Pro~8,
g
nos, caixas de cartão, ca:xas para pa- para cortinas, ferro laminados, pláspelaria, cartões de visitas. cartões c0- ticos lancheiras, mantegueiras, malas
merciols, cartões indicas, confeti, caa orinóis, prendedores de roupas, puxadotolina, cadernos de papel melimetradc res de móveis, pires. pratos, paliteie em branco para desenho, cadernos ros, pás de cosinha, pedras pomes artiesclares, cartões em branco, cartuchos gos protetores para documentos, ou-.
Classe 4
de cartolina, copas planográficas, ca- xadores de água para uso doméstico»
Substâncias e produtos de origem ani- dernos de lembrança, carreté:s de pa- porta-copos, portranique:s, porra-notas,
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou pelão, envelopes, envólucros para cha- porta-documentos.. placas, rebites cediparcialmente preparados: Abrasivos eia rutos de papel, encadernação de papel nhas, recipientes, suportes, wportes para
bruto, argila •refratária, asfáltico
ou papelão, etiquetos, fôlhas indicas guardanapos, sa/eiro, tubos, tigelas,
bruto, rigodâo em Lruto, borracha em feahas de celulose, guardanapos. livros tubos para ampolas. tubos para serinbruto, bauxita. benjoim breu. cânfora não impressos, livros fiscais, livros de gas, travessas, tipos de matenal plásbruto, chifres, ceras de plantas ceras contabilidade, mata-borrão. ornamentos tico, sacolas, sacos, saqtanhos, vasilhavegetal5 de carnaúba e aricuri, crina de papel transparente, protos,
mes para acondiciinamento, vasos. Xíde cavalo, crina em geral, cortiça era nhos, papéis de estanho e de alumin:o caras. colas a frio e colas; são Incluirias
bruto, cascas vegetais, espeto, ervas papéis sem impressão, papéis em branco em outras classes, para borracha, para
medicinais, extratos oleosos, estopas
para forrar paredes, papel almaço caia corrumes, para marceneiros, para sapa.
enxofre ftlhas, fibras vegetais, flore ou sem pauta, papel crepon, papel de teiros, para vidros, pasta adesiva para
secas, grafites, goma em bruto, granito seda, papel impermeável, pape* encerado
mater:al plástico e rngeral

Ind. Brasi/oiro.

Brasnalra

JARAGUA
Ind. brasileira

PARAFITA
Ind. Brasileira

Termo na 758 . 629, de 14-7-1966
Mec-Expresso Ltda,
São Paulo

,USC EXPICSSO

-SÃO PAULO—
Classe 50
Impresos para uso em: cheques, &talai
catas, envelopes, faturas, notas promisa
sairias, papel de correspondência e rede
bos, impressos em cartazes, placas, taa
buletas e veículos, bilhetes impressots
Terno n. o 758.630, de 14-7-1966
Mec — Expresso Ltda.
São Paulo
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Tênno na 758.631, de 14-7-1966
Importadora e Exportadora de Relógioa
e Ap arelhos Eletrônicos Monttres Ltdao:
São Paulo

MONTTRE$
'nd. Brasileira
Classe 8
Para d:stinguir os seguintes artigos alga
laicas: Rádios, aparelhos de televisãoo
pick-ups, geladeiras, sorveteiras. apare
ihos dr refrigeraçâo. enceradeiras. asai
p iradores de pó. fogões. tornes e togar:,
reiros elétricos. clatveiros, aquecedoreaa
aalanças, ferros elétricos de engomar C1
p assar. batedeiras. coqueteleiras, exprea
medores liquidificadores elétricos, maa
quinas para picar e moer legumes a
carne, tesistencias elétricas, fervedoreco
estufas, ven ti ladores. paenlas e bules
elétricos refletores, relógios de ar rad
trigarada termas elétricas. máquinaa
fotográficas e cinematográficas. cama
riambas elétricas, garrafas térmicas. red
gadores automáticos, lâmpadas, apare4
lhos de luz fluorescente. aparelhos da
mmunicaçâo interna, esterilizadores cona
densadores, bobinas, chaves elétricaso
comutadores, interruptores, tomadas dal
corrente. fusivel aparelhos fotográficos'
e cinetnatográgicos, filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproxia
mação, abat-jours e lustres, máquinad
pare lavar roupas para uso
doméstico
Tênno n.° 758.632, de 14-7-1966
Confecções D'Orosil Ltda .
São Paulo

D° OROSIL"

rnd0 Brasileira.
Classe 36
P; distinguir: Artigos de vestuárfoa
e roupas F'i'as em geral: Aaasalhosm
aventais, alpargatas, anáguas, blusaso
botas, botinas, blusões, boinas babaa
douroa, bonés. capacetes, cartolas, cansa
nucas casacão. 'coletes. canas, chales0
cache nas. calçados. chapéus. cintota
antas combinações. corpinhos. calças
senhora e de criançaa calçam cala
;as.
camisas,
camisolas,
camisetas.

ama.
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Publicação feita de acordo com o art t:30 do Código da Propriedade Industriai Da data da p
ublicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o drserimentc do pedido Durante esse
prazo poderão apresentas suas oposições AO Departamento
Nacional da Proprtedade Endistr1s.1 aquéles que se hila liem prejudicados
coto a coucessão do registro requerida
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos. &unirás, acharpea fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de angarie, Jaquetas. toques
luvas. ligas. lenços, mantos, meias;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas;
peugas, pouches, polainas, pijamas punhos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre, roupâo, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sancklias.
sueteres, &bort sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
-Termo a.° 758.633, de 14-7-1966
Galatex Confecções de Soutiens Ltda.
São Paulo

ira
Classe 36
Soutiens
Termo n.° 758 .634, de 14-7-1966
jorly Instalações e Montagens
Industriais Ltda.
São Paulo

JORW
IX a. orasllsira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eletricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-up& geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de p6 fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coquete/eiras. exprernedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
coxnuni:ação interna, esterilizadorea, condensadores, bobinas, chaves eltricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
Para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 758.635, de 14-7-1966
Marcas Nacionais — Comércio de
Automóveis Ltda.
São Paulo

MARCAS NACIWx Ãlid. Brasi1eira
Classe 21
Artigos da classe

Termo n.Y 758.636, de 14-7-1966
Iceberg - Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

ras. braçadeiras. bocais, bases para te

letones, borrachas para carrinros innu.s
tria;s, borracha para amortecedore
bainhas de borracha para rédeas, cochuu
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
ter: amansas chuveiros, calços de bar
racha, chapas e Centros de mesa cordas de borracha. cá p sulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para treios, dedeiras desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embolos. esguichos estrados
esponjas de borracha em quebratacto
para cimeiras, tios de borracha lisos
fôrmas de borracha, guarnições para
a utomóveis guarni ções para veículos.
lancheias para escolares, lâminas Sfr
borracha para degraus, listas de bar'
racha, manoplas maçanetas, proteto
Classe 41
rss para para-lamas. P rotetores de
Pó para refrescos
para-choques, pedal do acelerador, pe
Têrmo n.o 758.637, de 14-7.1966
dal de ,mrtida, paras para businas,
SoCledade Civil Imobiliária de Vila
pratinhos, pneumáticos pontas de borSabrina Ltda.
racha para bengalas e muletas, rodas
São Paulo
mas.siças, rodiz.os , revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis. sanfonas de vácuo suportes de
VILA SABR1DA
-n-tor sapatas' do pedal do breque, re:
Ind. Brasileira
sarilhai° e isolador, suportes, semi.
p neuznáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
Classe 33
de borracha surdinas de borracha para
Administração e venda de bens imóveis aplicação aos 4 ios telegráficos e telefõ
nicos, travadores de porta, tigelas
Têrmo n.° 758.639, de 14-7-1966
tigelas, tampas de borracha para contaKoringa Automóveis Ltda.
gõtas. tiras de borracha para elaboraSão Paulo
ção de substâncias guirri-tas
KORINGA
••••••n••••••n•n
Tês/non- 9 758.642, de 14-7-1966
Habite — Materiais para Construção
Classe 21
Limitada
Veículos e suas partes integrantes, não
São Paulo
incluídas em outras classes
Termo n.° 758 . 640, de -14--7-1966
Helga Industrial S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

HABITE

IND. BRASILEIRA
Classe 16

i ND(,is tRiA BRASistillA
Classe 39

Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha pira
veículos, artefatos de borracha não Incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador. buchas.
buchas para lumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamade/-

'ara distinguir: Matei-tais para construe decorações: Argamassas,
sreia, azulejos. batentes, balaustres, bloccis de cimento, blocos para pavimenta
ço. calhas, cimento cal, cré. chapas
i solantes, caibros, caixilhos. colunas.
:impas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para ceiem edificações precuoldadas. estuque. -mulsão de
base asfaltico, estacas, esq uadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le função. !ages. lageotas. material boi ante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimento! de partdes, ma,leiras para construções, mosaicos, pro-lutos de base asfáltico. produtos' vara
tornar fni p ermeabilizantes as argamassas de cimento e cel, hidráulica. pedregulho, p rodutos betun3inosos, impertnea-

slázantes líq uidos ou sob outras formas
nara revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões, pisos, soleiras
para p ortas, tijolos, tubos de concreto.
-cilhas, tacos, tubos de vaitilaçâo. tansues de :mento, vigas. vigamentos C
vitrdas
Tê mo n.o 758.641, de 14-7-1966
Bazar Caçula Ltda.
São Paulo

LI

C_ACULA.
ND. BRASILEIRA

Classe 41
Laticínios, leite, manteiga, creme, ovos,
dessecados, queijos, conservas de carnes de peixes de legumes de frutas, de
frutos, sucos de carne, de legumes, de
frutas e de frutos, doces, geléias. xaropes alimentícios e essências alimentares
Termo n.° 758.643, de 14-7-1966
Jovino Fonseca Neto
São Paulo
MTWu
.

Ltd. —2Z;asi1eira

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Têrmo n.° 758.644, de 14-7-1966
Kiform — Indústria de Móveis Ltda.
São Paulo

KIRORM'
1)1(1. =asneira
Classe 40
MéveLs em geral, de metal, vidro, de
.ss madeira. estofados ou não. inclu.
iive móveis para escritórios: Armários.
lrmárhs para banheiro e Data roupas
usadas almofadas. acolchoados para
móvel:, bancos. balcões banquetas,
bandel..s domiciliares. berços. biombos,
cadeirs,i, carrinhos para chá r café.
coai» dos para dormitório& conjuntos
Iara sala de tantas e sala de gisitas,
•onluntos para terraços. lardim e Praia,
ioniuntoe de armários e gabinetes oara
opa e casinha camas cabides, cadeiras
airstórias cadeiras de balanço caixas
le rádios. calchaes. colchões de -notas,
dispensas divisões. clivam discotecas
te madeira esorequicatleiras esr muniulhas. estantes. quarda-roupas mesas,
mezinhas mesir.bas para rádie • r e l e In mezinhas Tiara televisão -no dura,
sara stlacfros '•r• n a s
noltronas-ertma , lelteleiras poeta ehn§fut, sofás, sofás-camas. travessei ros e
•
vitrines

'e
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Pubileaçho feita do acordo - com o art. 130 do Código da Propriedade IIndustrial. Da data da publIcaa-Qo começará
cozreiko Prazo GO Cl) dias para e deferimento do pedido. Durant,() Osso prazo poderfso apresent?r mas oposições co Departamento
NocionaR‘d_s 9'ropriadaCo Kindusiri rá aquêles que Cs wigarema 8T4.0jUdiC0.403 COZKS e @mmato C.s wegisCo woquerir29
Taamo n.o 758.645, de 14-7-1966
Sport-Mesa Leda
São Paulo

Termo n.° 758.647, de 14-7-1966
Hugo Elarmann 8 Cia. Ltda.
São. Paulo

flEALJJ.Mg
Classe 8
Lentes de teelvisão
Termo n.o 758.648; de 14-7-1966
Benedito Ramos
São Paulo

°°MISS

RU.=
ERTRF
yn
rasileire
Classe 32
Para distinguir: Albtms, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas da rádio e televisão,
publicações, revistas. folhinhas impresCla=z
sas e programas circenses
Para distinguir logos, brinquedos, pusaazampos e artigos desportivos: AutoTermo n.° 758.649, de 14-7.1966
twa6veis e veiculas C: brinquedos.
Insdústria de Papelão Palma Ltda.
asmas de brinquedos baralho% bolas
São Paulo
para todos ao esportes, bonecas, arvoras de natal, chocalhos, discos de arremêsso desportivo, figuras de avw e
'PAWA' •
aves e animais, fogos de armar. jogos
Zndo Brasileira
de mesa luvas para esporte, miniceu•
ma da utensílios domésticos, máscaras
para esporte, nadadeiras, redes para
Classe 38
pesca, tamboretes e varas para
Para
distinguir:
Aros para guardanapos
pesca
de papel aglutinado blocos para corTermo f2. 9 758.646, de 14-7-1966
respondência, blocos para cálculos. blo
Jorge Srdic
cos para anotações. calços de apograSão Paulo
fia de papel ou pr palio, cápsulas de
papel, caixas de papel2o, acdernetas. cadernetas. cadernos. caixas de cartãct
caixas para papelaria, cartões de visi
tas ou comerciais, cartões índices, coafee:• envólucros para charutos de papel.
s
envelopes, etiques, falas indicea foOndústria Brasileira
lhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente. papeis sem impresClasse 36
são, papelinos. papais era branco para
Para distinguir: Artigos de vestuários impressão. papeis farta-Ar.. manca para
e roupas feitas em geral: Agasalhos. lavrar paredes, papel almaço com ou
aventais, alpargatas, anáguas, blusas, sem pauta, papel crepon, papel de seda.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- papei em bobina para impressão, papei
douras, bonés, capacetes, cartolas. cara encerado. apel higiênico. rapei imperruças. casacâo, coletes, capas, abales, meável para copiar, papal para desecachecols, calçados, chapéus, cintos, nhos, papel paira embaulho impermeabicintas. combinações, corpinhcrs, calças lizado papel para -encadernar, papel pade senhoras e de crianças, calções. cal- ra imprmir, papel arafinado para emças. camisas. camisolas, camisetas, brulhos, papelão, raciieatea de papel.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros, rosetas de papel. rótulos da papaL tusaías, casacos, chinelos, dominós, acharboa pastais da os:rego
pea. fantasias. fardas para militares. co. Classe 4t)
leais, fraldas, galochas, gravatas, gora
Térmo za° 758.650, de 14-7-1966
roa, focos dt 'ingeria, jaquetas, laques,
Algodoeira Diana Ltda,
luvas, ligas, lenços. mantõs, . meias,
São Paulo
mantas, mandribo, maseilhas. maletós. palas. penhoar. pulavas pelerinas,
panejas, 'mochas, polainas. pijamas. punhas, perneiras. quirnonos, regalos.
.101.LINA
robe de chambre, roupão, sobretudos,
7tun Brasileira
cusa-nrairios, saídas de banho, sandálias.
tuirt • r , 'R. Olores, sungas, stolas ou alads,
Classe 4
tuiRds, turbantes, ternos, uniformes
Algodão:a
e vestidos

M3'ÔS.

Termo n.° 758. 651, de 14-7-1966
Auto Elétrico Sumaré Ltda.
São Paulo

Termo n.° 758.656, de 14-7-1966
Fotogravura Moderna Ltda.
São Paulo

'SUMARE
Ind. Brasileira'

F2CMMEW,`" •
o nrc,c2Q2.

Classe 8
Acumuladores, anemômetros, baterias,
businas, barômetros, bobinas, condensadores, comutadores, chaves automáticas,
chassis, chicotes automóveis cabos e
condutiroz, faróis, filtros para motores,
laapadores e parabrisas, luz,es traz:Iras
para veículos e voltímetros
—
Termo n.o 758.652, de 14-7-1966
Copal — Comercial de Petróleo
São Paulo

Classe 25
Fotografias
Tânia a.5 758.657, de 14-7-1966
Pedro José Gonçalves
São Paulo

"WWWW
Zndo brasileira
Classe 8
Acumuladores
Termo n.° 758.658, de 14-7-1966
Transportadora AncEleta Ltda,
São Paulo

.Ç,OPET
Ind. brasileir
a
Classe 47
Para distinauir combustivais,
ter, substâncias e produtos destinados Cl
Cuminação e ao aquecLnento:
motor, carvão a gás hidrocm.boreto,
gás metano, banano e proisano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, granas labrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleos destinadas.
iluminação e ao aquecimento, óleo;
pára amortecedores, petróleo e
queroaew
Têrmo n.° 758.653, de 14-7-1966
Hugo Hermann j Cia. Ltda.
São Paulo

ANCHIE1A
trld. Brasil,eira
Classe 33
Transportes
Termo n.o 758.659. de I-7-1966
Hugo Heamann j Cia, Leda
São Paulo

atiT SCOPM°

EDÊ 0 nréciloiwc.

M 23
Ind. Brasileirv
Classe 8
Lentes para televisão
Termo n.° 758.654, de :4-7-1966
Angelo Ferrareto
São Paulo

Classe 8
Lentes de televisão
Termo n.° 758.660, de 14-7-1966
Construtora Brasmoreira Ltda.
São Paulo
,

4BRASM0REIRA
Kndo Brasileirej

Classe 16
Paro distinguir: Materiais para 0012.9WC.:
evW C decorações: Argamassas. ormin,
REW
52LáM
areia, aznielos. batentes. , balaustres. bica
XEdo 13rasilQira,
da cimento, blocos para pavinientua
çiat. calhas. cimento. cal, eva. chapas
'solamas. caibras. C21Eililtfa. CZYNUIVII,
Classe 32
-bana@ pura cobertura4 adiras dáque,
Puua di:ançair: Almanagres,
de descarga pana sueca. edifica.
elbuns impressos, boi:afez as- :Ws premoidadas. estuque. emuizão
c.,:noaoo, adiçSes inprewsa-,
asfiitico, estacas. eequadrias. estro'
12ta; els frsbliciziadu., prou=s
-uras sieáicas para coara-Anões. Lama!faz:1ms, i'L.lia-televis:araCzz. .2;211
as de metal. nadriihas. lambris, luvas
CCL9 e C.I.E2ME:OÇAliCan
de uuçuio. iag,aa. lageotza. material iracer.2Eses
lenta contra frio e calor. manilhas, massas pare revestimentos de partdea, ma'ramo
758.655, de 14-7-1966
deiras para construções, mosaicos,' pra.
Hugo Hermann 8 Cia
i dtitos de base asfálaco. pred'azos pare
São Paulo
comar inspernrabilizantas as creamac.
s;-.19 eL2 cimento e ccl. bidâulica. pedra=
T:aapa. produtos heanninos.os. impermea.
hl/Azastes líquidos ou sob outras goraras
.12 n CO
2
cara revistImento c outras como no oz.
vis-aentacão. peças 0n:ementais do
manto ou gesso para tetos e parede%
Classe 8
papel pare forrar cosas, massas and.
Lentes par aetr2vIsá'o
Caldos paro uso nas constraçbe. par-

suel
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A

quetes. portas, portões, pisos. soleiras telhas, tacos tubos de %/radiação ..tan.
para portas, tijolos. • tubos de concreto. ques de cimento, vigas, vigamentos e
telhas, tacos, tubos ale vtntilação, tan.
vitrôs
ques de cimento, vigas. vigamentos e
rermo
n.
,
758.665,
de 14-7-1966
vitrôs
Depósito de Materiais par aConstrução
Termo n.° 758.661, de 14-7-1966
Sultana Ltda.
Distribuidora Cinematográfica Ouro
São Paulo
Verde Ltda.
Paraná

"OURO VERDE"
IAd. Brasileira:

•

"SULTANA"
Ind. Brasileira

vimentao, p eças ornamentais de citbento ou gesso para tetos e paredes.
p apel pare torrar casas, massas and!eidos para uso nas con.struções. par.
uetes. p ortas. p ortões. Pisos, soleiras
ara p ortas. tijolos, tubos de concreto,
lhas, tacos. tubos de vtntilaçãa.. tarames de cimento, vigas. vigamentos e
vitreis

Termo n." 758.667, de 14-7-66
Lourenço e Viana
São Paulo •

Classe 16
Pana distinguir: Materiais para constru.
cales e decorações: Argamassas, argila
dreia. azulejos. batentes. balaustres. bloClasse 8
cos de cimento, blocos. para pavimenta
Filmes revelados
.ão, .calhas. cimento, cal, cré. chapas
;solantes. caibros, caixilhos, colunaca
Têrmo n.° 758.662, de 14-7-1966
Effal Instaladora de Rádio e Acessórios chapas para coberturas, caixas dagua.
caixas de descarga pana etixos, edificapara Autos Ltda.
ções pretmoldadas. estuque. emulsão de
São Paulo
base asfáltico, estacas. esquadrias. estruturas metálicas -ara construções, lamea de metal. ladrilhos, lambris, moas
Inã.Egffileira
Classe 8
Instalações de rádios
Termo n.° 758.663, de 14-7-1966
Maria Caparroz Garcia
São Paulo

"BAZAR W

PO

Classes: 17 e 38
Titulo
Termo n.° 758.664, de 14-7-1966
Depósito de Materiais para Construção
Indaiá Ltda.
São Paulo

"CASAS DE CARNE
AMBUDI"
Ind. brasileira
Classe 41
Carnes verde
Termo n. 9 ,738.668, de 14-7-66
Ohannes Pandjarjlan e Sarkis
Anitablian
São Paulo

de função. lages. lageotas. material isolante contra trio e calor, manilhas. mas.
sa pare revestimentos de pardas, ma.
deltas para construções, mosaicos. p rodutos de base astáltico, produtos para
sas cre cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras tomas
para revtstimento e outros como na pa.
e imentação. pei,as ornamentais de cimento ou gesSo para tetos e paredes
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par

"CWETA"
Ind. Brasileira
Classe 5
Soldas preparadas

Ter/no n.° 758.669. de 14-7-66
Jawali Comércio e Representações
Ltda .
São Paulo

JÁLT"
Ind. Brasileira

quetes, portas, portões. pisos. soleira:
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de vtátilação tal),
ques de cimento vigas, vigamentos e
vitrôs

Classe 33
Representações
Termo n.° 758.670, de 14-7-66
Belvedere Bar e Restaurante Ltda.
São Paulo

Termo n.° 758.666, de 14-7-1966

INDAIA
Xndo Brasileira

Depósito de Materiais paia Construção
Sultan Ltda. São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrtsções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para paóimenta
cão, calhas. cimento. cal. crê, chapa:
isolantes caibros, caixilhos, colunao
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para eixos. edificações premoldaclas. estuque. emulsão à
base asfáltico. estacas esquadrias, astro.
furas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos. lambris. luvas
de junção. lages, lageotaa. material Isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdea, maduras para construções. mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
Sas à'e cimento e cal, hidráulica, pedragulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. pargiletes. portas. -portões, pisos. soleiras
para ,portas, tijolos. tubos de concreto,

SULTAN
Indo Brasileira

"

BÉLVEDERE

"

Classe 41
Para distinguir e proteger petisqueiras,

Casse 16
Pare distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas, argila.

areia, azulejos, ,batentes, balaustres. blo.
cos de :intento, blocos para pavimenta
ção, calhas, cimento, cal. crê, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga pare etixos, edificaçôes premoldadas, estuque, emulsão de
hase asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages. lageotas. material isca
Imite contra frio e calor, manilhas, ramosas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas & cimento e oal, hidráulica. pedra.
galho produtos betuminosos. Impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pa-

refeições preparadas

ea

ART -BRAS
Inao brasileira
Classe 36
Para di st . nguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, chales:
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções, cal.
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fanta qas, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lIngerle, jaquetas, laquês
1,

E

fI

Imenrhileira
lasse 36
Para (Pstinguir: Artigos de vestuários
e roupas :iaaas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cinto
cintas, :ombinações, corpinhos, 'calças
de senhoras e /e crianças, calções. calças, ' camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas. gravatas. gor.
ros, jogos dt 'ingeria, jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços. mantôs, meias.
maiôs. mantas, mandribo, mastilhas, maletós, palas. penhoar, pulover, pelerinaa
peugas. pouches. polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandália3.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacica.
toucas. turbantts. ternos. uniformea
Termo n.° 758.673, de 14-7-66
Haker ô Napchan Ltda.
São Paulo

;fiNSTR:t
3 COpaatulu JJk tiOU-PAS LAZELTEX •

la carte

Termo n.° 758.671, de 14-7-66
Malharia Art-Bras Ltda .
São Paulo

PREÇO DO NÚMERO

cueCas,ceaoulás: colarinhos. cueircra.
ças. camis
as. camisolas. camiseta%
luvas, ligas, lenços. oaantôs. meias;
ietós, palas, penhoar, puluver. pelerinac:
peugas. pouches. polainas, pijamas piamaiôs, mantas, mandrião. mantilhas, [nabos. perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolais ou slacke
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 758.672, de 14-7-66
Confecções Chia Sai Ind. e Comércio
Ltda.
São Paulo

Classe 36

Titulo de estabelecimento
Termo n.° 758.675, de 14-7-66
Manoel Francisc Anazia
São Paulo

ELUINIL
Ina.
brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil. azul da
Prãssia. alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, upremacetes extrato
anil, fécula para tecidos. Fósforos
cera e de madeira, goma paro lavanderia. limpadores de luvas, liquidas de

branquear tecidos. liquidos mata-gordu.
reis Dava roupas e mata óleos para rato
Das. oleina óleos para 'limpeza de carros, pós de branquear roupa. adice&
de sódio, soda cáustica. sabgo empé
sabão comum, sabão de esfregar e rmporIcess, tijolos de polir e verniz

