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SEÇÃO III
ANO XXV - N.° 16

DEPARTAMENTO NACIONAL
CA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1sXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA() DE MARCAS

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 190

it'edoe P ástica , Ltda. - 2roce
REVISTA DA ssa
PROPFRIEDADE ¡ ceN.'9
476.082 - Marca: MM - Real
Iquerente: Metalúrgica Mococa S.A.:
INDUSTRIAI_ Procwso deferido (Sem direito
dn

as)

ust. exclusivo da expressão MAI).
N9 650.733 - Indalaine
Badis- N9 516.324 - Pim Parn P uiu eonN.9 485.225 - Marca: Contos*
Rio, 13 de janeiro de 1967
che Anilin & Soda-Fabrik Alctienge- sertador de Calçados Ltda.
-Magazine - Requerente: Emprêsa
i sellschaft
5 6 - Classes
-38,
D1BEL
23, 24 e 12. N9 1-.551
DistribuiGráfica O Cruzeiro S.A. - Processe
Notificação
: Ltda. deferido.
N9 475.659 - Casa Arruda - An- dora de Produtos de Beleza
re- tônio de Pádua Arruda, Campos Unia vez decorrido o prazo
N9 516.769 -- Casa Três Balas N. 9 386.115 - Marca: Koruiga .-*
consideração previsto pelo art. 14 da Classes 33 e 36.
Limitada. Requerente: Arly de Campos Duar*
Lei n9 4.048 de 29-12-61 e mais dez
N9 516.814 - Walter de Araújo te Moreira - Recorrente: São P. auk)
Vimos aguardando anteriori- Coutinho.
dias para eventuais juntadas de reAlpargatas S.A. - Procasso ilides.
dades:
consideração e do mesmo não tendo
N9 517.883 - Mister Rio eonfec- ferido.
valido nenhum interessado serão N9 393.105 - Inda. Reunidas Ir- ções Ltda.
N.9 451.998 - Marca: Contin
logo expedidos os certificados abaxo: mãos Spina S.A.
N9 524.947 - inicAR Com. Requerente: Contin Metalúrgica Co'
N 9 502.217 - J. Pedro cie Aze- de Materiais de Construção Ltda.
Marcas deferidas:
e Industrial Ltda. - Reco.
vedo.
N9 525.103 - Instituto de Cultura mercial
rente . . Continental Gummi-Werke
N9 470.662 - RB 50 - Bausch &
N O 524.247 - Augusto Caldas & Anglo-Brasileira - Curso Oxford. Aktiet
i geson-chaft - Processo Indo
'LombIncrpated-Cl.8ompanhi
N9 525.106 - Fernando Dolabella ferido,.siderando que a marca registrada N9 529.557 - Farbwerke Hoechat Massa.
•
sob o ri9 255.374 é composta das ex- Aktieng sellschaft vorm.
e Meister Lu• o Senhor Dirétor da Divisão de
N9 525.107 - Hercules cio Nasci-Marcas
pressões "Elmo" e "Rayes". Consi- cius & Bruning.
't, 'ou acolhimento aos pedi-.
Mento.
devendo que o DNPI tem registrada
N9 529.558 - Parbwerke Hoecçhst
dos de reconsideração dos despachai
inúmeras marcas, tais, como, Real e AktiengeselLschaft vorm. Meister &
C) Senhor • Diretor da Divisão de interpostos nos processos abaixo men.
Real chie. Considerando que o ti- Luclus Bruuning.
Marcas acolheu os pedidos de re- cionados a fim de manter as deck*
tular do Reg. 255.374 também não
N9 406.156 - Sinalva S. A. Com consideiação dos despachos intalpos- gões anteriores:
Los nos processos abaixo menciona-.
se opôs ao presente pedido. COnsi- e Ind.
Têrtnes:
dos a fim re reformar as decisões
derando, finalmente, que a marca
- Cia. Produtora de anteriores:
. "Elmo" registrada sob o n9 322.543Vidro
N 9 48.8.355
N.9
381.141 - Marca: notada -4
Têrmo n9 239.867 - marca "BroProvidro.
não protege calçados, resolvo refor,•
Requerente: Bar e Sorveteria Flórida
.
mar o despacho d eindeferimento re- N9 515.958 - Shell Brasil S. A.
Limi'ada - Recorrente: Inda. Ali*
corr do, para concordar com a soli- (Petróleo) .
Requerente: AGFA Aktiengesells- mentida; Flórida Ltda. - Processe
chaft.
N9
544.951
Angelo
Corotta
Ficitação contida no Pedido de Redet brido .
- Processo deferido.
consideração de Despacho, reforman- lho & Cia. Ltda.
N. 395.887 - Marca: Big Ben
N9
606.516
Inds.
José
João
Urino
n9
420.217
Nome
t
omer-I
do o indeferimento recorrido. ReReouerente:
Proaço - Produtoà
Abdalia
S.
A.
ciai
Torrefação
e
Moagem
de
Café
Aço
S.A. - Recorrente:
The de
gistre-se, todavia, sem o direito exN9
657.171
Ind.
e
Com.
QuereS.
Sebastião
Ltda.
clusivo ao uso da palavra "Elmo".
1 lett. Comi-Any - Processo deferido..
ny S. A.
Requeorme: Torrefação e Moagem 1 N.9 443.158 - Marca: B - Requee
N9 489.241 - Wonder Weld Jr. - N9 670.726 - Seleções Literárias
de Café São Sebastião Ltd.
'rant.: Ind. Automobilística Horto*
Jamartin - Com. , Ind. e Imp. Ltda. Liinitada.
- Processo deferido.
' S.a. - Recorrente: Badoni do Brasi3
- Cl. 1.
N9 672.717 - Mecânica Martini
Têrmo n9 421.a330 - Titulo Su- - Toda. Mo t almecânIca S.A. - Proo
- N9 224.031 - Inbahsa .-Ind. Limitada.
. cesso deferido.
brsil.
Bras. de Artigos Hospitalareá InRequerente:
Arquivamento de processos:
Cia. Imobiliárira e N9 457.091 - Marca: Cristal
bahsa S.A. - el.• 10.
Hoteleira Sul do Brasil (Subrasil) Req uerente: Inda. Macedo Serra LI.
N9 444.523 - Self-Drive Automó- N9 365.869 - Walter Moreira Carmitada - Recorrente: Inds. de Es.'
Processo deferido.
neiro.
veia - Self-Drive Automóveis S.A.
Têrmo n9 448.996 - Titulo "Edi- covas Alfa S.A. - Processo defoa
435.955
Diamantino
2eguN9
- els. 21 e 33.
ridn.
fício Ambassador".
ros.
Requerente: S.A.
Marcas indeferidas:
N9 452.659Lacticínios
Corzeta roeste.
Cafee)ra da No- N.9 453.049 - Titulo: Agência de
Viagens Copaco - Requerente: J.
N9 479.577 - Pluri - Sal - João Limitada.
- Processo deferido.
N9 462.933 - União de PropaganR. Langen - Recorrente: Codaee
de Melo Macero - Cl. 2.
Têrmo
n
'9
459.477
Título
Self
distas Católicos (UPC).
"---- S.A. Crédito, Financiamento e Ia*
N9 524.477 - Principe de Gales - N9 492.966 - RS Relojoeiros Sul- Drive Automóveis Brasília",
vestimentos - Processo deferido.
Linha de ônibus Princfpe de Gales ços Imp. e Com. Ltda.
Requerente: Self Drive Automó- N. 9 453.471 - Titulo: Bambini •=.2
S. A. - Cl. 21.
N9 -515.920 - Marmoraria São veis S. A.
Requerente: Barreto & Moraes - Re*
Ltda.
- Processo deferido (sem direito corrente: 23 ,711:ler:can & Irmão - Pra*
N9 734.428 - Print:
de Gales Jorge
NQ
470.518
Inda.
York
S.A.
ao uso exclusivo da expressão cesso deferido.
Principe de Gales Transporte Li- Produtos Cirúrgicos.
"Drive").
N.9 454.432 - Titulo: Confecç5e9
m l tada. - Cl. 21.
N9 487.429 - Inter-Engenharia e Têrmo n9 486.086 - Marca 'Sun- Guanabara - Requerente: J. G. de
Exigências:
fix".
Souza - Recorrente: Guanabara So-,
Com. Ltda.
N 9510.924 - Ind. e Com. de Jóias Requerente: Compagnie de Saint- ciedade Anônima Com. e Ind.
Tèrmos com exigênc:as
Processo deferido.
Tupan Ltda.
Gobain.
cumprir:
- Processo deferido (sem direito N.9 454.820 - Marca: Piastuniati
N9
512.296
Wayrland
Ltda.
N9 481.705 - Eversil S.A. Produao uso exclusivo de "Fix" e conside- - Requerente: Miauel Abuiamara
N9 513.297 - Imobiliária Itacê Li- rando
tos Farmacêuticos Ind. e Com.
como inexistentes os etc., Recorrente: Plastifon S.A. Plástico
mitada.
e De rivados - Procesos deferido.
dos exemplares) .
N9 375.573 - Artropangamilla N9 514.554 - Niger Ribeiro. Gon- constantes
N.9 461.679 - Marca: Mies Moda
Têrmo n.9 497.821 - Marca DiaInstituto Terapêutico Scil Ltda.
çalves Vieira.
- Reouerente: Aratard & Cia. Ltda.
N9 515.182 - Saul Levental - Ar- pax - Requerente: Bracco Ind. Chi- - Recorrente: Ruis. York 8 A. Proa
N9 463.062 - Aldomir Imp. Comica S.p . A . - Processo deferido.
para Senhoras.
mercial Ltda. .-Aldoinir Imp. Co- tigos
N.° 4 99.142 -- Marca: Ases do ga- &otos eirúralcos - Proce .so &ferida,
515.347
Perfumes
Nata,
Meei
N9
mercial Ltda.
NP 461.917 - Marca: COA Mara..
tilho - Requerente: Casa Editora
San.
naná - Reauerenteí Torr etreão e
N9 528.652 -• Santa
Mônica -• N9 516.199 - Renda K Ga- Vecch , Ltda., - Processo daforido.
Maracanti Ltda. - Recor*
Gráfica
Santa Mônica Ltda. - - melro e Jaime Eduardo &mero de N.° 457.446 - Marca: Orion - 1Vinagem
.ente: Gilberto Pinto de Carvalho
Classe 38.
Moraes.
Requerente: Orlan Ind. Eletrom
Processo deferido.
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10 , pari1(jões Públicas

EXPEDIENTE

ri
o expediente
sirsilI(lf/ a pablicação nos
jurums, dui r mnienie, até ds

i1eW'rti(1

11'111

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1,-) nato-

•

Janeiro de 1961

•1111•70111 •111411.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

___. As reclamações perlinen.
*tu" ow onça.
rtettwolo
les ~leria retributda, nos Gbaina ee sefeviço Dceuemecikçal,
PLORIANO GUIMARÃES
casos de erros ott ~fades, MURILO FERREIRA ALVEE
ideoerao ser formatadas por
ir y , • rilO,ô Seção . de Redação,
MÁRIO OFICIAL

ecoa° ni

13 ás lÔ horas. 170 Indxi.
pu, até 72 horas após a salda

d• •ncpediento Ma Depaartamordle

~Mn& 1. Preprhadada Industriai de Mintstarl•
linienbtrt• • Comércio ii+irasso Gee Oficina* do Departamento de Imprensa Nations,

W10., órgãos oficiais.
- os ortuinair deverão ser

•Warlilaorafados e autentica..
*das, ressaloodas, por quem de
direito, rasaras e emendas.

-

Excetuadas as

paro

ASSINATURAS
o

-exterior, que serão sempre

formais, as assinaturas podertOrnar, em qualquer

épaca, por

seis meses 'ou dm

OPO.

REpançõEs E PARTICULARES
FuNuagmos
Capitais Interior:
Capital, Interior:
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ .4.500
Ano • •
. . Cr 12.000
Cr$ 9.000
Exterior:

- As

assinaturas vencidos Ano
pOu p rão ser suspensos sela
frUis0 prévio.

Exterior:

Cr$ 13.000 Ano

vão impressos o número do
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
validade de suas assinaturas.
fim de evitar solução de
• parle superior do enderéco continuidade no recebimento

Cr$ 10.000

dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta

(30) dias.

-

A8 Repartições Pítblwas

•ingh-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada • ano e as
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
tremesse de valores acompanhado, de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sol!.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato do asshiatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato• da assinatura.
- O custo de cada exern.
piar atrasado dos órgãos oft_
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N.9 462.611 - Marca: Formoqui- N.9 497.706 - Marca: Regia - Re- leis Ribeiro S.A. - Recorrente: São I N. 486.603 - Marca: Catálogo
Requerente: Laboratório Cli- querente: Exp. e Imp. Regia Ltda. Paulo Alpargatas S.A. - Processo I Brasileiro de Exp. e Imp. Requepico Silva Araujo S.A. - Recorren- - Recorrente: Ragis Kartoffelzucht deferido.
rente; E/an Publicidade Ltda. - Rete: Laboratório Farmaquion Ltda. - - Und HandelsgeselLschaft Mit BesN.9 453.642 - Marca: Montanheza corrente: Listas Telefônicas Brasilei.Processo deferido.
cluankte Haftung - Processo defe- - Requerente: F. D'Alzneida e Sou- ras S.A. Páginas Amarelas - ProN.9 468.834' Marca: Autosolex - rido.
za - Recorrente: João Lanziotti - cesso deferido.
Requerente: Autosolex Pneus Ltda. N.9 497.163 - Marca: Louvres - Processo deferido.
N.9 4a9.081 - Marca: Cremam - Recorrente: Solex Sare - Pro- Requerente: S.A. Moinho Sentiste N. 454.451 - Frase de Peopagan- Requerente:
Magnesita S.A. - Processo deferido.
Inds. Gerais - Recorrente: Magazi- da: Casa Setti - O endereço certo cesso indeferido.
Ne 406.053 - Marca: Elestol
ne Louvre S.A. - Processo deferido. da boa compra - Requerente: Agos- N.9 454.363 - Marca: Elastic PluRequerente: Farbenlabriken Bayer N9 497.842 - Marca: Calciobibn tinho Setti S.A. Comp. Exp. Inap. ma
- Requerente: De Millos Com.
ReCOrrerUe:
LaAytiengesellschaft - Requerente: Guiomar de Mello - Recorrente: São Paulo Alparga- e Ind. de Roupas S.A. - Processo
Farmacêutico
Campes
Liboratório
Figueira - Recorrente: Instituto Me- tas S.A. - Processo deferido.
indeferido.
mitada - Processo deferido.
dicamenta Fontoura S.A. - ProcesN. 454.452 - Frase de propagan- N9 466.388 - Marca: flot Jet N.9 482.600 - Marca: Esebra - so deferido.
da: Casa. Setti - O endereço certo
Caetano Pacciari - ProRequerente: Esebra Elétrica Solda N. 497.843 - Marca: Ascarinase da economia - Requerente: Agosti- Requerente:
indeferido.
Eletrônica Ltda. - Recorrente: Elek- - Requerente: Guiomar de Mello nho Setti S.A. Com. Exp. Imp. - cesso
N.9 462.810 - Marca: Big Lar lai:ka Svetsningsaktiebola gt -- Pro- Figueira - Recorrente: J. Cerquei- Recorrente: São Paulo Alpargatas Requerente: Big Lar Uti l idades S.A.
ra 8z Cia. Ltda. - Processo defe- S.A. - Processo deferido.
cesso deferido.
- Processo indeferido.
N.9 454.453 - Frase de propaganN9 472.003 - Marca: Garfield -N.9 =184.418 - Dasignia: Propeli - rido.
N.
498.738
Marca:
Enterokid
da;
Case
Setti
O
caminho
certo
Requerente: Mircea Nissiin Cohen
RAuerente: Progresso da Pampulha - Requerente: Labs. Frumtost S.A.
da
economia
Requerente:
Agos- Processo indeferido.
Propam - Recorrente: Pro•
- Recorrente: 'Labs. Frurntost S.A. tinho Setti S.A. Com. Dam. Exp.
N.9 496.921 - Marca: Pinheirinho
Plan Publicidade S.A. -- Processo Inda.
Farmacêuticas
processo
deRecorrente:
São
Paulo
A
parga- Requerente: C. P. Veloso - Prodefe.rido.
ferido.
tas
S.A.
Processo
deferido.
cesso indeferido.
Ne 485.490 - Marca: A Notícia 431.583 - Marca: Petrofarma
N. 9 454.835 - Marca: Atuem:ar N9 167.573 - Marca: Condor Requerente: Garibaldi A. Martins - - N.9
Requerente: Arfrede A. Amaral Requerente: Representações Auromat Requerente:
S.A. Eteco Europan
RecOrrente: Editôra e Impressora de
Recorrente: Pharma S.A. Labo- L:li. li a da - Recorrente: Auro S. A . Oversea Trading
Company - Proe
Revistas
S.A.
Processo
Jornais
ratórios Farmacêuticos - Processe Ind. e etim.. - Processo deferido.
cesso indeferido.
deferido.
deferido,
N9 494.115 - Marca: Dreniscui - N.9 483.593 - Marca: 'Rochedo - N.9 456.347 - Marca: Eerisa, - N.9 455.916 - Marca: Gazonex Requ2rente: Engenharia Consultiva, Requerente: Ind. Químicas Marques
Requerente: Eli Lill • and Company Requerente:
Império dos Filtros Li- Representações Industriais S.A. - Limitada. - Processo indefarido.
-. Recorrente: Ison S.A. Indústria mitada - Recorrente:
Alumínio
do'
Recorrente: BRISA - Equipamentos N9 457.824 - Marca: Avaz'nha Farmacêutica - Processo deferido.
- Processo deferido.
Rodoviários e Industriais S.A. - Requerente: Ind. de Bebidas e ViN.9 494.273 - Marca: NatAisol N. 192.099 - Marca: Fontemice- N. 457.851 - Marca: Raulean - nagres Vinalco Ltda. - Proc esso inRequerente: Mc Neli Laboratoriea
- Recorrente: Laboratório C imax tina - Requerente: Instituto Medi- Requerente: Produtos de Beleza Rou- deferido.
camenta Fontoura S.A. - Recorren- lean Ieda. - Recorrente: Roux La- N9 458.767 - Marca: Graeetex S.A. - Processo deferido.
Requerente: Laboratório She'etico LiN.9 495.696 - Marca; Lerga - Re- te: Laboratórios Lepetit S.A. - Pro- boratories Inc, - Processo deferido. mitada
- Processo indeferido.
querente: Confecções Lerga Ltda. - cesso deferido.
N. 459.070 - Marca: Metalcrom
Diversos:
N.9 425.578 - Marca: Luzan - - Requerente: Mecânica Metalcrom
g. ecorrente: Société Rbodiaceta - Requeeenc:
£49
466.419
- Primo Ribeiro Birigui ()leo Biol S.A. Limitada - Recorrente: Metalon InProcesso deferido. .
ever Ltd. - Pro- dústria e Com. S.A. - ProceEso de- Acol ho o pedido de reconsideração
Recorrente:
Unil
N. 496.217 - Marca: Perfer do despacho e eu mando dar provideferido.
ferido.
Requerente: Ferrarnentaria Perfer Li- cesso
//i r rito para conceder o rea .steo soli435.006
Marca:
Ideal-SanN.9
s
9
466.436
Título:
Jóia
inmitada - Recorrente: AnStaat
&tad() neste S autos apenas para a
dard
Requerente:
American
Radia.
Contituto
de
Beleza
Requerente
tN
baucheroic - Processo deferido.
Si? Standard Sanitary Corp. - ceição Neves Pereira - Recorrente: classe 36 - Apos'ile-se.
tor
141.9 496.743 - Marca: Bentacyn Processa deferido.
Jean Ratou Parfurneur - Processo
Requerente: Richardson - Merren
- Marca: PA - Re- 'l' erido.
4.44'
EXPieteTrNTr DA SFCAO DE
. - Recorrente: Dr. A. Wander querente: Porcelanar..e S.A. Pcre:.IN laeRFER2NCIA
Processo defehdO.
N.9 466.653 - Marca: Elm -- Relanas Arttçt'er,-. - R,,rrrvort--:
Real S.A. - Proc e se. defe-- euerent e : Elio do Brasil tll e.- . o Ind.
Rio, 13 de janeiro de 1967
N.9 496.762 - Marca: Flumidii - celana,
S-c'e-l a .4.e A r.ôn-ma - Recorrente:
erente: Laboratório Sintético Li- r'do
NcWi- '0o - Unir vez d:rorrid0
u:
w
l-tro
Técnica
Ltda.
Preets•
',ia
ed"
N.
453.428
IVT_
Recorrente* Laboratório
'r,azo de reconsideração previsto net'
n d fer do
Processo aderido.. Requerente: Ind.. de Ma:minas T-xmoi-

_
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art. 14 da Lei n9 4.048, de 29-12-61

g mais aez dias para eventuais imitadas de reconsideração e do mesmo
não tendo valido nenhum() intereaaado serão logo expedidos os certificados abaixo:
Marcas Deferidas
N 9 289.210 - RECORD - UTIL
6.A. Incl. e Importadora cie Máquinas
- el. 6.
N9 324i.224 - HÉRCULES - Réia
'mies Filter Corp - el. 6.
N 9 332.589 - CETINalL - Comp.
América Fabril - el. 23.
N 9 342.443 - OASA PRATA Casa Prata S. A. Imp. e Com. el. 41.
N 9 348.237 - SEIVIPER-LOX Soc. Comercial Administradora Seal
Ltda. - cl. 8. Registre-se com exalusão de dínamos.
N 9 364.991 - SACI - Antranig
Pagha.ssian
cl. 36.
No' 313.385 - EMBLEMÁTICA Empresa Jornalística Novidades Cariocas S. A. - cl. 32.
N9 418.802 - ISOLÉX - Maguesita S. A. - el. 16.
N9 450.750 - HICOH - Riken
Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha eis. 8.
N 9 456.974 - VITÓRIA - Destilaria Vitória Ltda. - el. 1.
N9 473.311 - CORRADINI - Casa
das Sementes Carlos. Corradini Limitada - el. 45.
N9 480.530 - LIRA - Fapromel
Fábrica de Produtos de Metais Limitada - cl. 8.
N 9 481.097 - JEQUITIBAS - Frigorífico Jandira S. A. - el. 41.
N9 487.718 - P R PUBLICIDADE
- Paulo Ramos - cl. 32.
N9 488.338 - PROVIDRO - Companhia Produtora de Vidro Providro
- el. 2.
N 9 487.098 - DURAMED-12 The Gillette Company - cl. 3.
N 9 497.173 - DALGEX - Lab.
prismut S. A. - cl. 3.
N 9 497.179 - PARANOL - Lab.
Prismut S. A. - el. 3.
N9 497.182 - AJJRORA - Ind. de
Artefatos de Madeira Aurora Ltda.
- el. 40.
N9 497.277 - VITASTRIN Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kezniska Fabrikker - cl. 3.
N9 497.278 - EFFERMIN
Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiskka Fabriker - cl. 3.
N 9 497.307 - CASANOVA - Jurandir C. Barros - cl. 1.
N 9 497.320 - DESTERIL
Orquima Ind. Químicas Reunidas - S.A.
- cl. 2.
N9 497.351 - LACTOCREAM Cyama de Almeida Rios - el. 48.
NO 497.394 - QUIMIOPULMO Labs. Hosbon S. A. Prods. QuímicoFarmacêuticos - cl. 3.
NO 497.404 - NINHO VERDE União de Vinhos do Rio Grande Limitada - cl. 42.
N9 497.519 - ESTRELA - Com.
e Ind. de Suinos Estrela Ltda. el. 41.
NO 497.589 - CREOLUX - R. C.
Barbosa & Cia. - cl. 2.
N9 497.590 - ENTEROPHILUS Centre de Lyophilisation Pharmaceutique Lyocentre - el. 3.
N 9 499.755 - CORREIO DO ESTADO - Emprêsa Correio do Estado
Ltda. - el. 32.
N9' 500.030
ARTAP - Art-ApArtiística Tapeçaria Ltda. - cl. 28.
N o 500.788 - SACAP - S. A.
Comercial Agropecuária SACAP el. 19.
N o 504.632 - IRIS-SOLOR - Iris
Color S. A. Ind. e Com. - el. 36.
N 9 504.804 - CARBEX - Cla.
Ind. a Cem. Glossop - cl. 8.
505.562 - VINROSA - pier
Iadgi Bettoll1 -- el. 41.
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N9 506.629 - JAP GOMENU.A.L.)Marcas Indeferidas
De Ma;) Gallo S. A. liada a e
alanuiacura ue Roupas Jar
N 9 - 119.458 - ODA' ,TSCA - A. Coniateaz de Faças p ara Autuas s
e..
- ICeaasaie-se sem direito
(junto ao registro Urino no 322.
Zinsly a; Co. Ltda. - cl. 42.
ao uso exclusivo da expres,síto
1VIbiciesas N. 8. de Fátima (:•-,--ro
N 9 Li8.051 - BIRIBA - Coluna
ao termo 4.43.73i».
N 9 506.746 - a GALO DE OURO - - Soc. Editara Ltda. - el. 32.
S. A. d. Beblezu O:iguale e
N 9 206.973 - YORK - Ind. York
Eder Jofre - cl. 43.
glstradas (tinto no têm* 487.091).
N9 507.061 - a us'EIL - Fernando S. A. Produtos •Cirúrgicos - ei, 17.
NO 366.592 - IMPERIAL - ImpeLmtishgraefe de W000135.0S
Pinto Leal - el. a.
N 9 507.215 - SANTA ISABEL - r i s! Filais Internacional S. A. - Co: ta.ub 3.
A. aletrônica Comércio
el.
0.
Empresa Britaciora Santa Isabel LiIndústria (declara • .deatetizzla
463.973 - COUROS Rb !~ - e
mitada - el. 4.
patente tévmo no 144.803 modblo de
• NO 507.891 - ENCICLOPÉDIA DE S.A. Curtume 'Relutar - el. 35.
nova caixa para tora-disN o 493.203 - ION-OZONA - Ind. utilidade
MATRIMONIO - Editóra Fundo de
)
e Com. Ion-Ozona Ltda.
el. 10.
Cultura S. A. - el. 32.
Abelardo Lope4 (declara a desistnN o 497.185 - CALYPSO cia da Ntente termo 173.C3 trodUo
N9 508.143 - SANT1STA - Com- (leio Lede S. A. - el. 23.
Mia° e original reocVao de
panhia Santista de Papel - cl. 38.
NO 497.186 - Pap and Uva - La- relógio de mesa).
Registre-se com exclusão de calendá- nifício Leslie S. A. - classe 23.
rios e livros impressos.
NO 497.447 - Emblemática - FerExi OMS
N o 509.355 - UNITED - Compa- ralitinínie S. A. - Classe 16.
crYW c., Jgj.ac!as a cintar&
nhia United Shoe Machinery do BraNO 497.480 - Isabel - Ce.sareo FerVidros e Embalagens Viltme.3,1mitasil - cl. 8. Regiscre-se com exclusáo nandez Bar - Classe 36.
N O 497.513 - N. S. Aparesida - da (titulav da p atente n9 8.140).
de rádio telegrafia, rádio telefonia,
Henrioue
televisão e transmissão de "fac simi- Farmácia N. S. Aparecida Ltda. - (titular cla Variai e Luiz 1z20 Scala
patente no 4.429).
les" fotográficos, nozmografos, tec- Classe 31.1.
Indústrias Pillizola S. A. (opoente
NO 497.593. - p rouvost Fil - Filanigrafos, secadores para calebo, aparelhos de indulações permanente, tuns Prouvost & Cie. - La Lainiere do tèrmo 138.73e),
Giba Societe Arionyme (titular da
aparelhos de expurgo utilizados na de Roubaix - Classe 22.
No 500.084 - Recorde - X Loja patente priv. in . enção tkrmo
limpeza e desinfecção e outros simi104.74xn.
lares e substituindo a expressão ben- Racorele Comércio e Representações
Faa bwe s ke I;,
" *s tars s Ilsjamin por tomada de corrente múlti- Limitada - Classe 8.
chalc Voem.
L'•••••1• & BruNO
500.548
Epadrenol
Labopla.
n.
s
a
f
'aular t,
Setros S. A. - Classe
N 9 510.441 - LAFY - Chocolate ratório
13S. •
.
N 9 500.757 - Leila - J. Junkes
Laf S. A. - cl. 41.
Expediente
do „p.a
inrelmnãO
Ltda. - Classe 41.
N 9 510.662 - GUARANY - Ma- &NCia.
o 506.814 - MM - Metalúrgica
Exped 'to e
noel Vieira Filho - cl. 16.
Morumbi Ltda. - Classe 8.
Rio, 13 é janeiro cie, 1957
N 9 510.756 - PITANGUEIRAS No 507.725 - Hércules - Indugena
- Indústria Geral de Malharia LiS. A. Frigoríficos Anglo
cl. 41.
NO 510.857 - AVEN'ruRAS DO mitada - Classe 36.
No a09.642 - Mirella
José Celso d • A. 1.i (titular da
Sonksnr
CAPITAO JAGUNÇO - Dist. de Puassente n9 60.1 )
Chocolates S. A. - Classe 41.
blicações Ltda. DPL - cl. 32.
N 9 511.776 - ÁPICE - Reynaldo
Arquivam • dr pal,,iilex
No 510.372 - Rebocai - Nathr r
Amaral Duarte - cl. 32.
Lerner -- Classe 16.
N o 100.698 -- E. I. du Pont de
Frase de Propaganda Deferida
erida
Expressão de propaganda ier f. ef eric .a tmeurs end
N O 497.076 - MOCIBEL MOCINO 506..904 - Festival da Criane - Cenr,..mny.
-c1 F. Loreh.
DADE E BFLFZA PARA VOCÊ - - José Heliodoro dos Santos - Clas.
/. Srul ,:, aro S. A. Confecções Mafran Ltda. - el. 36 se 33.
à
!,)
g
er
ia 9,',”*a .
(art. 121 do CPI).
(Art. 120 n o 7 e 95 119 1 do CPI).
.118.%7 -J . ^1 VI 111:n.
1\7
Insígnia Deferida
arida
Nome comercial indeferido
PubLeid-ale 1/Icontundiel
N9 502.091 - FÁBRICA SANTA
N9 314.612 - Malharia A EconôNO
125.na
Nilo
F
ROSA - Tex-til Scavone S. A. - mica Ltda. - Malharia A EconómiNO 128.511 Ttql o.
ci. 22-23-24-36-37 (art. 114 do Có- ca Ltda.
NO 130.291 ,'0 N
digo).
Título de es labelecimento ideerjd..t
N 9 500.463 - Casa Brasileira N O 505.717 - IMPACTO - Impacto - Propaganda Com. e Indús- João Donha Altero - Classe 36 (ar- EXP EDIENTF. I)()
tria Ltda. - el. 33 (art. 117 n9 1 do tig o 95 n° 5 e 120 n9 '7 do CP1).
RECEPÇÃO INMO2`.I.1(; \O E
N O 504.145 - Máquina Paulista -EXPEDIÇ ;k0
Código).
Nishç tani, Iwaki & Cia. Ltda. - ClasNome Comercial Deferido
ses a 33 - 41 (art. 120 n9 7 comDia 13 de janeiro de ,(467
N 9 509.462 - JUVMNTINO CAS- binado com o art. 95 n 9 5 do CPI).
NO
507.711
Casa
de
Carnes
GaExiyéncias
TRO ' S. A. - MAQUINAS E FERRAGENS - Juventino Ca.stro S. A. nha Pouco - Martinho de Jesus PreTl:11110s com exigências
cl (umprir:
- Máquinas e Ferragens (art. 109 ntoo - Classe 41 (art. 95 n° 5 e 120
7 do Código).
Indústria de Bebidas Da Vette Ltda.
n 9 2 do Código).
'Ijunto ao real. 201.522).
Título de Estabelecimento Deferido
erido
Exigências
kietalgráfica . , ..anco S. A.
N O 503.218 DROPALIDER junta
Térmos com exiganClas a cumprir: ao reg. 223.5()6/
Drogalider Ltda. - el. 3-48 (artigo
N
O
298.228
Útil
S.
A.
Indús117 n9 1 do Código).
Indústrias Gessy Lever S. A. (junto ao reg. 227.323) .
. N O 479.905 - DISTILARIA IBÉRIA trias Mecânicas e Metalúrgicas.
N9
472.487
Colégio
Bennett.
- Distilaria Iberai Ltda. - cl. 43-42
Levei- Brothers Port Surihght Limited.
No 487.564 - Screen Gems Inc.
(art. 117 n 9 1 do CPI).
No 497.271 . - Berlimed P,odutos (junto ao -eg. 229.725).
N O 481.352 - GALERIA TURISTA Químicos, Farmacêuticos e BiológiIndústrias Gessy Lever S. A. (junta
ao registro 236 803).
- Moshe Zew preminger - el. 36 cos Ltda.
(art. 117 n o 1 do CPI).
Indústria de Bebidas Da V.Ale Ltda.
Expediente da Seção Legay
N o 497.268 - ETOILE - S. A.
(junto ao reg 247.579).
Rio,
13
de
janeiro
de
1967
Indústrias Reunidas F. Matarazzo American ':teel Roundries Ineirpo.
el. 23 (art. 117 no 1 do CPI).
Desistência de processos
(junto ao reg. 253.154).
NO 497.872 - FARMÁCIA DROCLE Cia Brasileira de Extrusito
Indústrias Gessy Levei- S. A. (junto
GARIA e PERFUMARIA PRINCI- (no
pedido de desistência da marca ao reg. 258 081).
PAL - Minerva S. A. - Drogarias, Visuflex têrino 509.130).
Indústrias Gessy Leve l. S. A. (inm,
Farmácias e Comércio Reunidos Guilherme Matielto (declara a decl. 3 (art. 117 no 1 do Código).
sistência da merca Guillserm, tirno to 30 reg. 259 793).
Indústrias 3 ,_!ssy Lever S. A. (junta
N O 506.47,6 - SA1V1EC - Dr. An- 310.937)
ao reg. 301.45).
gelo Antônio Merola - el. 33 (artiExigências
go 117 n 9 .1 do OPI).
Indústrias Gessy Lever S. A (jaula
•
N O 506.923 - PANIFICAÇAO 110- Têrnios com: exigências a cumprir ao reg. 309.)46 - reg. 309 918).
Farmaco Ltda. (junto ao registro
N" 463.554 - Tubos Ebro Ltda.
LEDO - Panificação Toledo Ltda.
- cl. 41, 32 e 43 (art. 117 n 9 1 do nO 256.423).
NO 485 513 - Produções C:nsmints.).•
Farlzwerke Hoechst Vcrm. Meister
Código).
N° 501 . .97
Arlindo fienriqw-s.
NO 508.371 - ESCRITORIO DE Luciues & Bruning (junto ao regisgrãticas Kaf f ten.
CONTABILIDADE CONTALEX LI- tro n o 288.788).
MITADA - Escritório de ContabiliN° 502.655 - Cmnp nd!r,uI le
Farbwerke Hoechst VtÁrrn. IVIeister
dade Contale Ltria. - el. 33 (arti- Lucins,
Eauning (junto ao registro Perti1ndo5 jator.
go 117 n 9 1 do CPI).
N° 5 02.656
n9 288.789). Tad.
Peru
NO 510.621 - ATELIER BRASÍLIA
Frigoríficos Nacionais Sul Brasilei- Bronca Impebra S. A.
- Silva Silva Cia. Ltda. - ei. 18-25 ros S. A. (junto ao rEasastra númeN 9 502.920 - Marcenaria e
Carpia.?
(art. 117 n9 1 do CPI).
ro M.M.
i srie Zelia° Lelt.
-
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N9 502 140 - A.1,a.
dos Sai tas
N° 503 502. - Nacar Ilida:ib. ; a e
e Elias Quin c d., fluza.
,
l'igmentos I ri d -sentes LiN° 5ai . 141
Ildralonso Bat, sul
t.• da .
J. A. Moinho Santista Indústrias tairat
N9 )03.536 -- Manufatura de Lu'`aerais toposição ao termo 125.635 - P.A iiitOcni( a ,L,
N 9 501 .
.:os Cannes
modal() de utilidade de Claais- Pereira
Conitrt-:o
N° 403.54i - Iria Indústrias RauSampaio) .
. N9 503.54 ) - Igreja tavau a alista
Arrio S. A. Indasta1 e Cola :aaa o ! Sarna] Ltda
N9aba - Aura lio Meara
:i • dai de P roti , tos Alimenta_ ios Ltda
N° 486.033 - Exakt a - Indústria
N° )02 . ac -- M,m ia •za raad Pentecuata 1 .
e Comércio de Balanças Ltda
N9 486.514 - Cia. Litorania da (da .
N9 503.076 - Dietricia 5. A. l't•iç•eili( o Media- P
lary :, 1 1 2 250
Telefones.
tos Dieteticos e Nu tric iona is .
ie;ra . A
N° 503,703 -- Per:lianas Hollyv, ood
N° 486.787 - N. Dieguez.
Oicaaar S. A.
N° aa2.271
Ltda
N9 487.144 - Indústria e Comércio
-- IN -wt. , 11 m'orrea rat
N 9 502.3
Very-Good Ltda .
503.801` - "Universal" Indústria
S. A.
tencular:.
N.9 487.203 - Jorge Margv.. 1
de Cistos Ltda.
N9 507.687 - Organização Record
.
N9 502 1l - Sebastiao
N9403. S1 'i - 'adastrai de a Ia \. eis
$oc . Civil.
N° 487.204 -- Jorge Margy.
.u:t Modas . 1 'c'a. Coaimar Ltda
N 9 502.41 3
. N° 501.828 - Germano Kitarten.
Arquivamento de processos
Pariaoccienica I...0 o.
N° 302 .571
N9 501.833 - Confecções °maga
N° 503.012 - João Augusto
Foram mandados arquivar os proalidrowax Indústria Sy Pontes,
N9 502 63'
Ltda .
gessos abaixo mencionados:
N9 503.913
João Augusto LeoneN° 501.834 - Indústrias Reunidas i• Comercio dt Es.vs Ltda
N° 326.81.0 - S. A. Brasileira de
N° 5)2.659 -- Mariano Rad, ques sy Pontes.
Pedri
tensa Ltda .
Tabacos Industrializados k SABRAT1).
Antanioda : 1 ala a
N9 501.835 - • Alva
1 N9 503 928 - Geraldo Araújo dos
N° 336.617 - Indústria e Comércio
:atam, a Santos.
Comoa
N9 51 12.7a.
Silva. .
Cyclone ,Ltda.
N9 501.83,5 - José 12..iclolfo Baron. .ahodia Brasileira.
. • a 04.001 -- Televisão Bailara!
W 360.745 - Cita - Comércio
N9 502.773 - Germano Duarte Ri- Transistor Ltda .
N° 501.838 - Romeu F. de Mello,
Investimentos Terra e Administração
N° 501.839 - Reymundo Adolfo eiro
Na 504.01a - Rainox Ind.
.
Ltda.
N° 502.811 --- Adio a a:t. L13ran- de Det, rgentes Ltda .
Schulz .
Limitada .
N.9 501.841 - Imobiliária Gardênia
N° 378.957 - Companhia PetrogtnN9 504.027 - Benjamin Telent.
N° 502.831 -- G- .vad .ra
mica Nacional - Copena2.
Ltda .
N." 5,4.013 - Au Peças P.ainur
N9 396.657 - Alberto Calixto.
N° 501.842 - Organização Vinci . tda .
Ltda .
N"
502.832
Domingos
,Alvares.
N9 402.843 - Emprilsa de ConstruN• 501.861 - José Antônio Filho.
N9 504.044 - Dansing "Az teca LiN° 503.005 - Co ia- r wL mérci 5 mitada .
labes e Incorporações "ECIL" Ltda .
N9 501.942 - Metromac Indústria
• Indústria 'de Peças Ltda
Metéopolitana de MtSquina Ltda.
N° 442.457 - Incoar S. A.
N9 504.046 - Pedro l Salgado.
N9 503.068 - "A Colegial" Nelson Gatto e' HeIndústria e Comércio e Particiações
N° 501.948
N° 504.160 -- Reminçjton Rand do
Uniformes e Vestuários Ltda .
ládio :f.7agtirides
Brasil S. A.'
N° 443.077 - Sol/nate Ltda .
N°
503.069
"A
Colegial"
--N° 501.949 - Decorações EmpreN° 504.194
Carlos José de PHiVii
N9 468.667 - Armazena Gerais
Uniformes e Vassala-los Ltda.
cal.
de Mendonça.
Santa Maria S. A.
egial"
l
N.° 503.071 - "A Co
N9 501.959 - Gastravel-Brasilia
N° 471.139 - • Walter Com.
Fernando Borras e Uniformes e Vestuários Ltda . •
N°
501.952
N9 504.198 - Jorge Lisbóa CooN 9 472.809 - Akron - Exportação
N9 503.169 - ConstrutOra Belo HoJosé Elias Filho.
N° 504.249 - Tornearia Industrial
Ltda .
rizonte
S.
A.
N9 501.955 - Pan11icadora São lu,:
I,tda
N9 472.810 -- Exportadora Cate
N° 503.216 - D'Ignacio Confecções
das Tadata
N9 504.250 - Farmácia Draganorte
Dakota Ltda.
Ltda.
N9 501.957 - Jorge Belo Lyra .
Ltda.
N° 473.421 - PeraQ Cardoso 5 Cia.
Sidênio Adalberto
N9 503.221
N° 501.958 -- Da v'd Augusto de
504.251 - Anibal Ramos MarLtda .
Mensik .
A velar .
ques.
N° 474.009 - Cla eolates &tildar
N.
503.222
Construção
TecnoN° 501.959 - Nao Pereira NoN° 504.253 - Distribuidora e CoS. A.
brasa Ltda .
queira .
mercial S. A.
N° 503.259 - Editóra Senhor S. A.
301.962 • Carlos Eustachio de
N. 474.163 - A O T - AciaaniaN° 504.254 - Alberto Zoller f FiN° 503.268 - Comissária de Des- lhos Cia. Ltda .
tração, Participações, Prooaqanda e
nna Motta
Melo
Couto
Ltda
.
ce
Comércio Ltda .
•
N° 502.004 - Mirante -- Auditoria
N 9 504.262 - Joaquim Simão Ferpachos
Paulo - Cafeeira São Paulo reira.
N9 503.437
N° 474.165 - Soarei Sociedade Contábil e Fiscal Soe. Civil.
Concessionária de Restaurantes Ltda.
N9 502.097 - Walda Ribeiro Wer- " Ca fesp " Ltda .
N° 504.263 - Susi, Zanier
Cia.
N° 503 438 -- Escritório de Repre- Ltda.
N9 478.746 - Corenia - indústria noch
e Comércio de Máquinas Ltda .
N.9 502.116 - Cia Quimata Rhadia sentações São José Ltda .
N9
Desetécnica Ai ti ges Ltda . 504.364 - Carpintaria Portugal
a 503.439
N9 480.135 - Casa Claudio - Lou- Brasileira.
Para
Desenhos
Técnicos
Ltda
.
1 N° 502 )19 - Cia. Química Rharlia
ças Ferragens e Tintas Ltda
N9 504.567 - VnTaidevino Prancico
N9 503.466 - Lidija Polak
ó° 481.736 - Indústria de Artefatos Brasileira.
de Lima. •
N° 503:481 - Associação Brasileira
N° 502 137 --- Ad a.ino dos Santas
de Panos "Ita petining a" S. A.
•
N° 504.622 - Biagio Barile.
de Fisioterapeutas.
e mias Quinto de Souza.
"Inarpi
N° 504.625 - J. 'Farras de Curvan•n•n• 11••••n
lho
Cia. Ltda .
N° 481.762 - ladústaa de Artefatos
N9 504. b49 -- Indústria de Calçados
de Panos "Itapetininga S.A. lnarpi ).
Marisol Ltda .
N9 481.771 - Indústria de Artefatos
N° 504.765
- Biofarma Sociaté
de Panos "Itapetininga" S . A. Inarpi".
Anonyine
N° 481.772 - Indústria de Artefatos
N9 504.824 - Jorge Tuton .
de Panos "Itapetininga" S . A. 'Inarpi".
.A.08
N9 506.034 - Isaura dos Santos
N9 481.773 .- Indústria de Artefatos
Colling
lie Panos "Itapetininga - S . A. "Marpi".
N° 506.035 - Isaura dos Sano'.
481.778
Indústi
ia
de
Artefatos
N9
Colling
de Panos "Itapetininga" S.. "Inarpi".
N° 506.054 -- Simão Golchnan
N° 482.320 - Alfredo' Ignacio de
N9 506.223 - Calçamentos S. A.
DIVULGAÇÃO N. • 769
Sá.
- Importação Comércio e Indústria.
N° 486.178 - Ferro Serviço •Ltda.
N° 506.228 - Calcimento S. A.
N9 484.460 - Brasil Clovis de
- Importação Comércio e Indústria.
Oliveira.
N 9 506.260 - Prof.. Eugenio MonN° 485.031 - Hélio Marques da
aa,o.
A VENDAI
Silva.
." 506.264 - Prof.. Eugenio Moateirca
N9 485.114 - Gazeta dos MuniciBarJardina za Ltda.
pios.
al° 506.313
Na Guanabara
N9 485.115 - A Voz do Lapó
N° 509.227 - Produções Cinema N° 485.246 - Alcka de Freias.
tográficas SS fada .
iseção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Grupo Ariastiao
N° 485.780 - Domingos Pessoa
N9 509.404 Ministêrlo da Fazenda
Agência
1:
Baarroso.
Guanabara .
N° 625.848 - - Laboratório Panai
l'al9 485.786 - . Adalberto Pena.
Em Brunia
Oswaldo Chiese 5
W 485.821
cêutico Gonzaga Ltda.
Cia. Ltda.
N9 663.918 - Companhia Aços Es
Na Sede do D.I.N.
N9 485.828 - Sebastião Godoy
peciais ( "Acesita) .
N.9 739.464 - Fábrica de Vela,,
Leite.
Ateadeae a pedidos pelo serviço de Reetnbbiso Postal
Ave Maria Ltda .
N° 485.830 - Casa /Edson de Pu.
N° 759.465 - Fábrica de Velar.
blicidade Ltda.
Ave Maria Ltda. - Arquivem -se @s
processos.
N° 502.972 - Cerâmica Rainha
santa aLtda.
N9 504.073 - Farmácia Vila MaOu Ltda.
N9 504.193 - Ilange Ind . e Cosa.
de Cosméticos Ltda .
N° 504.248 - Ind . e Com Cardoso
Cia. Ltda.,
N° 504.644 - Cafeeira Itauna Ltda.'
N 9 506.042 --- Prometal Ltda.
N° 506.308 - Ind. Química Preffinit Ltda .
N9 507.437 -a Equipamentos Clark
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar custa oposições ao Departamento
Nacional da Prop riedade Industrial aquêles que se julg ;"em prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n." 758.674, de 14-7-66
IndtLitria e Comércio de Passamanaria
jamPér Ltda.
S;lo Paulo,

JaaPér
Ind. Brasileira
Classe 28
Trança para fios dc plásticos c tios
de pesca
Termo n.° 758.678, de 14-746
Modearte — Móveis de Arte Indústria
e Comércio Ltda.
São Paulo

Tèrmo n.° 758.691, de 14-7-66
1
Termo n.° 758.686, de 14-7-66
vitrolas e artigos eletro-domésticos em.
Vanguarda Material Para Escritórios Coslajos — Indústria e Comércio de
geral, aparelhos de precis'áo
Artefatos Matlúrgiehpflli
Ltda.
Termo n.° 758.683, de 14-7-66
Artefatos Metalúrgicos Ltda,
São Paulo
Tearacir Publicidade e Gravações
São Paulo
Sonoras Ltda.
VANGUARDA
São Paulo

Ind. Brasileira

TEARAC IR
IND.BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
140DARTt;
anuários, álbuns impressos, boletins, caIxo. brasileira
tálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radioClasse 40
fônicos, rádio-televisionadas, peças teaArtigos da classe
trais a cinematográficas, programas
—
circenses
Termo n.° 758.679, de 14-7-66
Restaurante Cantinho dos Amigos Ltda,
Termo n.° 758.684, de 14-7-66
São Paulo
Construtora Jamt Ltda.
São Paulo

CANTINHO DOS AIfIeSBrasileira
Clases 41
Para distinguir: Refeições preparadas,
lanches em geral frios, - doces c
confeitos
Termo n.° 758.680, de 14-7-66
Indústria de Papel Colorpel Ltda.
São Paulo

CQLORPEL
Dia. brasileira
Classe 38
Para distinguir: Papel è seu sartefatos
papel para embalagens, papel para
imprimir
Termo a.° 758.681, de 14-7-66
Bar e Lanches Amigos de Vila Gustavo
Ltda.
São Paulo

IGOS DE VILAGUSTAVO "
'id. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos, an bater, branda, conhaque cer.
fernet, genebra, gin, kumela
nectar, p unch, pipermina rum.
sucos de frutas sem alcool. vinhos. verraouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 758.682, de 14-7-66
Casa (Sera Eletrônica Ltda.
São Paulo

Ind5.1)Wtsileira

Classe 17
Máquinas de escrever, máquinas de calcular, grampeadores, prendedores de
papéis, perfurador e réguas
Térmo n.° 758.687, de 14-7-66
Cafeeira Tanburi Ltda.
São Paulo

T1MBUR1
Ind, Brasileira
Classe 41
Café e cereais
Termo n.° 758.688., de 14-7-66
Indústria e Comércio de Couros
S. Jorge Ltda.
Silo Paulo
•

S.JQRGE
Ind. brasileira

asueira

Classe 35
Bolsas, carteiras, malas, porta-níqueis,
pastas e sacolas
Classe 16
Termo n.° 758.689, de 14-7-66
Para distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas. argila. Malharia e Confecções Linholã Ltda.
São Paulo
areia. azuleio.* batentes. balaustres. blocos de cimento, alocos para pavimenta.
çao. calhes. cimento, cal. cré. chapas
LIEHOLA
'Rolantes. caibras, ca'ailhos. coluna*,
Ind. brasileira
-ma p as para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixoa. edificaClasse 36
ções pretnoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- Para distinguir: Artigos de vestuários
turas metálicas para construções. lame- e roupas feitas em geral: Agasalhas
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas aventais. alpargatas. anáguas, blusas.,
de junção. tages. 'agem-as. material iso- botas, botinas. blusões, boinas baba.
lante contra frio e calor, manilhas, mas- douras, bonés. capacetes, .cartolas. caracas para revestimentos de pandas ma- puças casacão, coletes. capar!, chaies:
deiras para construções, mosaicos, pro- cachecol.% calçados, chapéus. cintas.
dutos de base asfáltico. produtos Para cir.taa, combinações. corpinhos. calças
tomas impermeabilizantes az arganaz- de senhoras e cle crianças calções'calsua de cimento e cal, hidráulica. pedre- ças. camisas, camisolas, camisetas,
gulho. produtos betuminosos, impermea. cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
bilisantes liquidas ou sob outras formas saias. casacos, chinelos, dominas, acharpara revtstimento e outros como na pa- pes, fantasias. fardas para militares, covimentação, peças ornamentais de ca.' legiais, fraldas, galochas, gravatas, germento ou gesso para tetos e paredes. ros, ogos de !ingeria, jaquetas, ittquéa
papel para forrar casas. mama anti- amas, ligas, lenços. manhas. meias;
ácidos para uso nas construções. par- maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paquetes. portas. portões, pisos. goleiras letós, palas. penhoar, pulover, pele:Inas;
para porta& tijolos, tubos de concreto, p eugets, ponches. polainas. pijamas. pu.telhas, tacos. tubos de vintilaçao. tan- nhos, p erneiras. mamonas, regalos,
ques de cimento, vigas, vigamentos e robe de chambre, roupão, sobretudos,
vitros
suspensórios. saldas de banho. sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolaa ate slacks
'ramo n.a 758.685. de 14-7-66
toucas. „urbantes ternos, uniforettes
Jet-Cargo — Fretes, Comércio e Exe vestidos
oortação Ltda,
São Paulo
nano n.° 758.690, de 14-7-66
Comina Comércio e Indústria Agrícola
Ltda.
São Paulo
JET— CARGO

Brasilira

Clase 8
Para disti agi ir : Componentes eletrônicos para rádios, televisores, toca-discos, Automóveis, aviões, cannaboes,itu ios

COMINA
ira
Ind. Br;g11 ,:l
Amendoim e arroz

UOLAJO5

Classe 16
Portões, gradis, vitrais, portas e
esquadrias
Trato n.° 758.692. de 14-7-66
Móveis Johe Ltda,
São Paulo

JOHE
Classe

40

Para distinguir genéricamente ~els
residenciais
Termo n.° 758.693, de 14-7-66
Cerealista "Antigo" Ltda.
São Paulo

Classe 41
Para distinguia genéricamente cereal,
Vamo n.° 758.694, de 14-7-66
1. Gonçalves Figueiredo
São Paulo
REPRIG.ERAÇAU

ai&

VERA CRUZ
Classe 6
Balcões frigoríficos, câmaras frigorificaa
e geladeiras comerciais
'Farm n.° 758.695, de 14-7-66
Berimbau Malhas Ltda.
São Paulo

BERIMBAU
IND.

apuam:A

Chim 36
Para distinguir: kbrtigoa vestuarina
e roupas feitas em geral: Agasalha,
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blastles, boina* babadouros. bonés capacetes, cartolas. caraaça* cassete. 03k4eL 011381, deka,
cachecol& calçada. chapem cinto*
cintas, combiaaceses. corpinhos. calcai
ças. camisas, camisola* camisetas
de senhoras e de crianças. calpfles. Mouca* ceroulas, colarinhos, cueiro*
pes. fantasias.. tardas para militam. aosegais, fraldas. galocha, gravatas. portea, fogos de !ingeria. Jaquetas, fauttás,
luvas, ligas, lenços. mantas. meia*,
malar, mantas. mandrilo, mantilhas, pias
leta. palas. acabar. pulover, pelarias,
paga ponches. polainas. nuns and
ahon perneira* animosos. mala,
ffidbe,df chez*" magoa sabreuffibm,
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asispensórios, saldas de banho, sandálias
meteres. aborta, sungas. atolas ou tlacki
touca. turbantes. ' ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 758.696, de 14-7-66
Panificadora e Confeitaria Jardim
Paulista Ltda .
São Paulo

JARDIlv•I PAULISTA
Ltd. Bra s ileira

biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó,. cacau. carnes, chã.
cereais. cominho, creme de le.te, cremes
caramelis chocolates, confeitos, cravo
açúcar. alimentos para animais, amido.
imendoas. ameixas, amendoim, araruta
-. • c(»I)potas. can.
gice coalhada. castanha, cebola, condi.
tnentos para alimentos, colorantes,
chouriços, denta, doces. doca de tru..11 ...nentates. em.

cachecols, calçados. chapéu* cintos,
cintas. combinações. corpohos, calças
ças. camisas. catnisol is. camisetas
:uecas. ceroule.s. colaram-tos, cueiros
te senhoras e de crianças,
cai

;alas, casacos. cisineico. i laminos. achar
fantasias, fardas para cis;:itares. co
egiais. fraldas, çalochas. gravatas, goros. topos de 'ingeria. lamitas, legues
luvas, ligas, lenços. tnantõs meias
.natõs, mantas. mandrião, mantilhas. na,
etós. pelas. penhoar. pulover. palermas.
padas, ervilhas, enxovas. extrato de toê seugas. pouches, polainas p"Jamax. pu
perneiras
regalos
mate, tarinnas alimentimas. tavas Eé- nhos.
quituonos.
peS.

Classe 41
. Para distinguir: bolos, doces, pães e cuias, flocos. tareio. Fermentos. taifa° robe de chambre. roupa. sobretudos
panetones, bolachas, biscoitos
fgos nlos. rufas secas naturais e rins !suspensórios. saldas de banho sandálias.
-Termo n.° 758.69t , de 14 - 7 - 66
ualizadas. glicose, goma de mascai. gor sueteres. shorts. sungas. colas ou slacks
toucas. tiurbantes, tern is uniformes
Confecções Charini Ltda .
duras, grânulos. grão de bici gelatina
e vestickss
São Paulo
goiabada geléias, herva doce lie-va
mate, .nortaliças lagostas, línguas leite
Termo m° 758.702 de 14-7-66
condensado. le.te em pé. legumes em Com tec Sociedade Comercial 'Técnica
CHARINI
conservt.,. lentilhas. linguiça louro, mas.
de Engenharia Ltda.
Indaltetría Briacileira
sas alimenricias. mariscos, manteiga
São Paulo
margarina marmelada macarrai. .nasClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário?. sa de tomate, mel e melado mate mas
e rou p as feitas em geral: Agasalhos sas 'sara mngaus. molhos. moluscos
aventais a percatas anáguas. blusas mostarda. mortadela. nós moscada ao
botas, botinas, blusões, autuas balas. res. 6:eos comestiveis, ostras ovas
douros, bonés. capacetes . cartolas cara pães. paios pralinés pimenta Pós Para
puças casaca°. coletes. capas. chales
cachecols calçados. chapéus. cintos.
cintas combinaçõei, corpinhos calçai.
sen'toras e de crianças calcões cai
COS. camisas. camisolas camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
peie- fantasias . tardas para militares colegiais. traldas, galochas, gravata:. gor
ros. logos de lingerie laguea3s. iaquês.

luvas ligas. lenços. mantéis meias
maiôs mantas. mandrião. mantlitias, pa
saias, casacus crinelos dominós. achar.
letós oalas. oenhoar oulover, pelerinas
peugas. ponches polainas. plian.az pu
nhos, p erneiras. quimonos, regalos

pudins. pickles. peixes, presuntos pa.
tês. peralsois pastilhas. pizzas . pudins.
queijos. rações balanceadas p ara ani
mais. requeijões. sal. sagú sardinhas
sanduiches sorvetes. suei de tomate e de
trutas. torradas tap oca. tâmaras, talha.
rim, tremoços. tortas. tortas Para
mento de animais e aves. torrões

Tem on.° 758.700, de 14-7-66
Panificadora e Confeitaria "J. J . J .
Ltda
. São Paulo

trebe de chambre. roupão. sobretudos
sus p ensórios saidas de banho. sandá'ias

susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
tuler. toucas. turbantes ternos. uni.
formes e vestidos
•n••n-Tênno n.° 758.698, de 14-7-66
Vasilhame Fluminense Ltda .
São Paulo

FLUT,IDENSE
Ltd. Brasileira
Classe 28
Tambores e vasilhames

Term on.° 758.699, de 14-7-66
Representações Tulipa Ltda .
São Paulo

TULIPA
IND. BRASILEIRA

Termo n. 9758.703, de 14 - 7- 66
Detnetrio t Zacca Ltda.
São Paulo

COMTEC
IND. BRASILEIRA
.Classe 16

Para distinguir Materiais paat constou.
ções e decorações: Argamassas árana
areia. azulejos, batentes balaustres isto
'os' ia cnn t o blocos pa”a pavimenta
,20, calhas cimento cri cré, -hapa:
solantes. caibros, caixilhos; colunas
chapas para cobel turas. caixas lagua
.a , xas de de .:arga para eixos edifica
aões premoldadas. estuque, emulsão da
base asfáltico. staras. esquadrias estru.
'uras metálicas para construções. Mine

13OUTIQUE
TERESA
Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.° 758.705, de 14-7-66-""lb
Cristais Prado Ltda .
São Paulo

;Prorrogação
CRISTABEL
viIdinoclueostra Brasileira
Classe 14
m
trabalhado
em todas as formas e preparos vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou compeoi•
025 especiais: ampolas aquários, ar.
tadeiras. almofarizes, bandejas, cuba.
tas cadinhos, cântaros cálices, centro
de mesa. cápsulas. copos espelhos, sacarradeiras. frascos téirmas p ara do es.
lórmas para fornos tios de vidro, gerrafas, garrafões graus globos. haste
;arras. lardineiras licoreiros• mamadeiras, mantegueiras pratos pires. portaióias. potes. pendentes pedestais saladeiras, serviços para c 41.
r. escos. saleiros, tubos, tigelas, traves.
casos vasilhames vidro para ,vividre oarP -e Iciains valetas,

m

'4 Lie metai ladrilhos, lam:.irls
le função' !ages. lageotas. material iso
ante contra frio e calor manilras cias
IND. BRASILEIRA
Têrtno n.9 758.706, de 14-7,66
eas para revestimentos de, paredes na
Radio Record S. A.
deiras p ara construções mosaicos :iro.
São Paulo
duros de base asfáltico, produtos oara
Classe 41
,ornar tmoermeabilizaires as argamas
Para distinguir os seguintes artigos: -as de cimento e -ai hidráulica. pedra
JOVEM PAN
Pães, biscoitos, bolachas, pães -doces, slho. produb betuminosos impertnea
queijos, doces, panetones, sorvete e alizantes liquid, ou sob nutras -ma•
afé
— .satentação, pscss ornamentais de cl.
para revestimentos e outros como filai
Termo n. 9 758.701, de 14-7-66
Classe 32
Lin-Lan Indústria e Comércio de
'reato ou gesso para tetos e paredes
sapal pare torrar casas maaRa; ant, Para assinalar prOgramas radiofônicos
Malhas Ltda .
e de televisão
' 4cidos para i-so nas conctruçóes Par
São Paulo
•••n•••nnn..ermen
metas. portas portões. pisos, soleiras
Termo n.° 758.707, de 14-7-66
para portas. tijolos. tubos de conoretc.
Delphim Salva te
Cia .Ltda.
elhas. tacos. tubos de ventilaçáo ,an
São Paulo
lues de cimento .2 ss vigamentos vitt&
Termo n.° 758.704, de 14-7-66
IND. BRASILEIRA
Mecânica Delfoks Ltda .
São Paulo

Industria Brasileira,

LIN-LAN

DELTUBO

IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para ct stinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Clame 41
aventais. alpargatas. sztáguas. blusas
Classe 11
Alcachofras aletria, alho, aspargos botas. botinas, blusões. ensinas. oalsa
Classe 33
Ferragens Ferramentas de Ma espécie.
arroz, atum, aveia. avelãs. aze:te azei. louros, bonés. capacetes. cartolas cara Consertos e reforma de veículos em :utelaria eus geral e outros artigos de
geral, reposição de peças
tortas,""banha bacalhau, batatas, balas, puças, casacão, coletes. i;apas, chales,
metsl, a saber: Alicates, alavancas, ar-

DBLIPOKS
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inaçõea ch metal, abridores de latas,
~e lia° ou farpado. assadeiras. aço~leoa; brocas, bigornas, baiaelaa
âniadeiaa. bacias. baldes, bombossieres;
ilhota) para pedreiros. correntes, cabides,
e/eVaat mamonas, chaves' da parafusam
canex6es para encanamento. colunata
miras de metal para portões. canos de
metal, chaves de tenda. chaves inglêsa
cabeções. canecas, copos, cachepota
centros de mesa. coqueteleiran, caixas
para acondicionamento da alimentos,
calderties, caçarolas. chaleiras. estatal.
ens. conchas. condores; distintivoa, do.
bradiças; enxada& enxadões. esferas
Cuesseea esguichon, enfeite) paro arreio:a
ester-.4) para arreios, espuma
deitam; formões. toices. ferro para cortai
capiaa. terrolhoa. facaa facões fecha.
aras. ferro cela= a carvão. fruteiras
funis, fôrmas para doces, freias para
catradas de terso. frigideiras: ganchos
gralhas, gartas ganchos para guiareis
etraZe3 para carruagens; inzigniam ti.
asa. lâminas. :icoreiroa, latas de lixo
farras; machadinhas, molas para ports
molas para venezianas, martelos, marretas. matrizes, navalhas; puas. oáa. ore
903, parahisos, alceies, porta-gêlo; cas
miras. Porta-pão. oorta-loias paliteiros
panelas roldanas. ralos para pias. rebi.
ara regadores; serviços de chã e café
awras, serrotes. sachos, secarro/has; te
coaras, talheres, talhadeiras, torqueaea
çaiuszes, auvadeiras, telas de arame, toa
calma, arintos tubos para encanamento.
calhas vara panas de correr. taças
L'vessa.s curesulos; vasoa, vasilhames
verrumas
Têrmo n.° 758.708, de 14-7-66
Indústria e Comércio Ltda,
Everon
São Paulo

Classe 6
Termo n.° 758.711, de 14-7-66
S. T. V. — Sociedade Técnica de Para distingui:: motores, pistões de
motores, blocos de motores, bronzinas,
Veículos Ltda,
alavancas, alternadores, anéis para iaSão Paulo
cilitar o arranque de motores, anéis de
álea, bombas lubrificantes, cilindros, caS.T.V. — SOCIEDAbeçotes de cilindros, dispostos de arranque, eixos de direção, filtros para
DE TECNICA DE —
óleos, molas para veículos, rolamentos,
VEICULOS LTDA.
aparelhos redutores de consumo de ga
solina, turbinas, válvulas para motoras,
Nome comercial
virabrequins, e velas de ignição
Termo n.° 758.715, de 14-7-66
Termo n.9 758.717, de 14-7-66
Lanches "Nossa Senhora de Fátima"
Copiadora Malatesta Ltda.
Ltda.
São Paulo
São Paulo

Termo n.° 758.722, de 14-7 66
Meyer Chaya 1Vloglirabi
São Paulo

rasile ira

Ciasse
Para distingi...ri Artigos, de ve. dário3
o roupas feitas em gerai: Agasalhos,
aventais, olpargataa anaguas blusas,
noras, botinas, blusoes
louros. bonés, capacerea cartolas. :ara.
Poças. casacão, coletes. capas, chale
:achacais. calçados. chapéus. cintos,
tintas. combinacôes. corpinhos. zat,an
' MALATESTA
le senhoras e de cria aças. calções :aia
VOSSA SENHORA
Ind. Brasileira
:as. camisa.% camisalas, aanisetaa,
DE PÂTIMA
macc
‘ i& ceroulas, colarinhos, cuetrce
Indo Brasileira
catas, casacos, chinelos, dominós. -dm?.
Classe 33
Pw. fantasias, tardas para militares co"
Serviços de copiadora
Classe 41
legtais, fraldas. galochas, gravatas, gora
Termo
n.°
758.718,
de
14-7-66
Para distinguir: refeições pronta, san-ca. logos de angarie. laqueias. iaquess
Lanches Nova Flórida Ltda.
duíches, pizzas, frios, café, leite, chocoluvas, ligas, lenços, maneais. meias,
São Paulo
late, doces, confeitos, carnes frescas ou
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas pa.
preparadas, aves abadas, frutas, legutetás, palas. penhoar, pulover, pelerino..%
n
WOVA
FLORIDA"
mes, peixes, conservas, laticínios, masoPugas. ponches. polainas. pllamas
Ind
c,
Brasileira
sas alimentícias, pães, biscoitos e sucos
nhcs. perneiras, gulmonos. regalos,
Classe 41
de frutas para fins alimentares
robe de chambre, rolpao, sobretudo2„,
Lanches de aliche, mortadela, presunto, suspensórios. saídas debanho. Bandolins
Termos ns. 758.712 a 758.714, de
queijo, salsichas, roz-bife e churrascos nueteres, aborta. sungas. atolas ou siada)
14-7-66
Termo n.° 758.719, de 14-7-66
mocas, turbantea ternos. uniformeis
S. T. V. — Sociedade Técnica de
Salvino Cellio 6 Filhos Ltda.
e vestidos
Veículos Ltda.
São Paulo
São Paulo
Têrmo n.° 758.723, de 14-7-66—'i
Arthur Martins Fernandes
SUPW CELISON"
São Paulo
,
Ind, Brasileira
$oT V.
Ciado Srasileirá
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
Classe 38
UTICA VOLUNTE-partes: violão, lira. órga,o hamonlos,
Para distinguir o timbre da requerente cravos, espinetas. citaras; vicatasaa;
H
a ser usado pela sociedade aos seus las; harpas; pianos; violoncelos; contran .8c3Brasileira
aapéis de correspondência, duplicatas, baixos, hanodlins; rabecas; guitarras.
Classe 8
ON
faturas, cheques. ações, papéis de carta ticos OU não e suas partes: barítonos;
Óculos
Id rasileira
o da oficia envelopes. cartões da visi- azia-trompas. sanofones, trombones de
tas e comerciais memorandos. notas riso- pistão; clarins; trombetas; cornetins;
Termo n.° 758.724, de 14-7-1966
missórina, letras de cambio, apólices. clarinetes; pifanos; flageolets; flautas;
Classe 45
Franbooks Editõra Ltda.
Para distinguir: flores naturais, plantas, folhinhas e demais artigos que enqua- eboaa; Iselicons; trompas de pistese.l4
São Paulo
sementes e mudas par aagricultura, flodram a referida classe
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas; chararicultura e a horticultura
Chame 21
melas; outros instrumentos
WA9iA DE MUI!
Para distinguir: Veiculos e suas partes gaitas da fole; harmoniuns; adufes; casaTênno n.° 758.709, de 14-7-66
Integrantes:
Arca
para
bicicletas,
autoe
ReIndústria,
Comércio
N..
fonas,
harmônicas
e
castanholas
D. A.
Iad. Srasileira
móveis, auto-caminhões, aviões, amorpresentações Ltda.
Têrmo
21.9 758.720, de 14-7,66
tecedores,
alavancas
da
câmbio,
barcos,
São Paulo
Casa São )oão Ltda.
breques), braços para veiculoo,
Classe 32
São Paulo
Para distinptsin Almanaques. agendso
tas, carrinhos de mm o e carretas, coala
D.A.N.
nhonetes, carros ambulantes, caminhõe%
anuários, álbuns impressos, boletins, co
Imd. BrasiIeir
carros, trotamo, carros-berços, caro:caalagas, edições impressas, revistas, da
SIO
JOXO"
t....mine% carras-irrtgadorea, carros. cargtios de publicidades, programas radio
asileir a
Classe 11
roças, carrocerlas, chassis, chapas cirfônicos, rádio-tele+iisionadas, peças teo
Para distinguir: latas de lixo
trais e cinematográficas, programas
culare) para veiculo°, cubos de veiculas,
Classe 18
corrediços para veiculos, direçao,
circenses
Tê= on. 9 758.710, de 14-7-66
Artigos de pesca e caça
Bar e Lanches "Bully Bully" Ltda. gadleiras, estribos, escadas rolantes, eleTêrmo n.o 758.725, de 14-7-1966
vadores para passageiros e para carga,
Termo a.° 758.721, de 14-7-66
São Paulo
Produtos de Limpeza Malu Ltdo
engates para carros, eixos de direção, "O Palácio" Restaurante Sanduiches e
São Paulo
freima fronteiras para veiculas, guidão.
Rotisserie Ltda.
• BULLX BULLY
molas,
lanchas,
motociclos,
as,
In,
São Paulo
Imd. brasileira
motocicletas, motocargaa moto furgefas,
-Indo MVdsile ira
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
' O PALACIO'
. Classe 41
para-lamas para-brism pedala, pant8ea,
Indo Brasileira
Classe 46
Para distinguir: refeições prontas, san- rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 41
duiches, pizzas, frios, café, leite, cho- tas, reboque, radiadores para vaiculos, Sanduiches, pimentões e beringelas re- Abrasivos, preparados para dar brilk.O
colate, doces, confeitos carnes frescas rodas para veículos, seuins, triciclos, ti- cheadas, batatas fritas, mala:sues, ri- ..ans rolos, carbtareto de dica, nbradve,
ou preparadas, aves abatidas, frutas, rantes para veículos, vagões, velocípe- rotos, lasanhas, macarronadas, pizzas, cera em pó aro lustrar madeira, coro
legumes, peixes, conservas, latidnios, des, varetas mr contrôle do afogador e
pai polir cêra para corservat e PDC
massas alimentícias, pães, biscoitos e acelerador. toleis, troleibus, varaes de saladas, salada diversa, feijoadas, ar- r36w10 o assoalhos, composições paca
roz,
feijão
e
arroz
de
braga
carros.
toletes
para
acerca
sucos de frutas para fins alimentares
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'Mamo'

M A RC A S 'D E

P

OSI 1- D S

atblicac,•ao rena de acordo com o art. 13n do c-'0aigo da Proprirriarie Induin . lei
Da dai a da pubileação começara
o Prazo de 60 dia., p ara e deferimento tio pedido Durante esse piam podo:ato apresem as suas avosieões ao Dspartamenta
Nacieaaa/ da Propriedade hadusti
araièles cpie se advirem prs ilidira-1ns com a coneasaa-as 4o setostro ranuaritto

• bOrrtt

Impar vidraças, prepar,,Job oaia c.
gãos de publicidades. prog, amas radio
oervar o escorrega/nona, das eurreiaa tônicos, rádio-televisionadas. peças ma
aaau para encerar, pasta para lustra
h-ais
cineanatográticas, prograqm,
• conservar calçados, pópara lima,
circenses.
prata p6 para limpai caixetas orem+
Termo n.9 758.732, de 14-7-1966
rodos para conservar couros
Termo n.o 758.726, de 14-7-1966
C.T.S. Comercial Técnica de Soldas
Limitada
São Paula
"

Ind. Brasileira

Viação Nacional Ltda.
São "aulo

1

4C IWAJ.

rálogos. ediçOes impressas, revistas, ór
gãos de pubnciuudes. ama:ramas 'adio
tônicos. radio-televisionadas, peças tad‘rais
sinetnarograticas. programas
tircenses

talogos, CL1IÇÕS niihessas, revistas, árgãos ek puolicidades, p rogramas radiutome s, radio ti-levisionadas, peças teatrais e cinernatog , aticas. programas
fireenses

Termo n. 9 758.735, de 14-7-1966 —
Franbooks Editôra Ltda.
São -Paulo

Termo n.° 758.742, de 14-7-1966
Lubert — Nectar de Fruta se Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

"BARIL MUSICAL"
Ind. Brasileira

Classe 33
Transportes de passageiros

LUBERT-NEUTAH"

Ind. Brasileira

Classe 32
Para distinguir. Annanagues, agendas,'
Classe 41
Têrmon.o 758. 733, de 14-7-1966
Classe 5
anuários, albuns impressos, boletins, ca Aveia, açúcar, bombons, bolachas, conTeanafrig — Máquinas e Equipamentos
Eletrodos
taleigos. edições impressas, revistas, or. dimentos para alimentação, colorantes,
Limitada
gãos de publicidades, programas :adio canela, cravo, café chá, doces de leite,
Termo n.° 758.727, de 14-7-1966
São Paulo
tônicos, rádio-televisionadas, peças tea- somples, composto de frutas em conserMareio Alves da Silva, Paulo Roberto
trais e cinematográficas, programas
vas, preparados, em massa, em caldas,
"
Colpaert Navega, Walther Pinto de
circenses
em compotas e em geléia
Oliveira, Antonio Carlos da Costa e
Termo n.° 758.736, de 14-7-1966
'
Gilberto Hadlich
Termo n.° 758.743, de 14-7-1966
C. P. S. Cotnercial Paulista de Soldas' Fornecedora de Tecidos Forinco Ltda.
São Paulo
Classe 11
Indústria e Comércio de Eletrodos Ltda.1
São Paulo
Cerragens ferramentas de revia espécie
São Paulo
cutelaria em geral e outris ars:aos de
"
metal a saber: Alicates, alavancas ar.
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas, mações de metal, abridores de latas
Int.
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- arame liso ou farpado. assadeiras açu.
Classe 23
tálogos, edições impressas, revistas, Ór- careiros; brocas, bigornas. ' baixelas,
Classe 5
Para distinguir tecidos em geral, tecigãos de publicidades, programas radio- aandeijas. bacias, baldes, bimbomeres;
Eletrodos
dos para confecções em geral, para
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- bules; cadinhos. cadeados. castiçais, cotapeçarias e para artigos de cama t
Termo n.o 758 . 737, de 14-7-1966
trais e cinematográficas, programas
lheres para pedreiros correntes, cabides'
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
Bar e Lanches Avai Ltda.
sircenses
chaves: cremones, chaves de parafusos.
caroil, casimiras, fazendas e tecidos de
São Paulo
conexões para encanamento, colunas.
Termo n.° 758.728, de 14-7-1966
lã em peças, juta, jersey. linho, nylon
dc
metei
para
portões,
canos
de
caixas
Indústria de Calçados Guante Ltda.
paco-paco, percalina, ratni. rayon, seda
meara chaves de tenda chaves isglesa,
São Paulo
natural, tecidos plásticos, tecidos impercabeções. canecas. cipos; oacheposs.
meáveis, tecidos de pano couso
:antros de mesa. coqueteleiras caixas
"
e veludos
para acondicionamento de ai:mentos.
Classe 41
Ind.
saidetrões, caçarolas. chaleiras. Catetti• Lanches de: aliche, mortadela, presunto,
Têrmo n. 9 758.744, de 14-7-1"968
ras. conchas coadores: distintivos, riu,
roz-bif e, queijo, salame, salsichas e
Indústria e Comércio Baldelapa Ltda.
Classe 36
,-adiças: enxadas, enxadões. esteres
churrascos
São Paulo
• Calçados
• ngares. esgu:chos. enfeites para arreios
Termo
n.°
758.739,de
14-7-1966
estribos.
estetas.
para
arreios,
espumaTermo n.° 758.729, de 9-7-1966
loiras. formões 'vices. 'erro para ...ortas Sociedade de Instalações Mecânicas e
Panificadora Nossa Senhora cia
Elétricas Sinsmel Ltda.
, apim terrolhis, taras. facões, rer.ba.
Candelária Ltda.
São Paulo
luras
;erro
:asisun,
a
carvão,
teruteiras,
São Paulo
Classe 11
runis -arma!. tiara doces. freios uara
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
estreda le rerro, trin:deiras: panellog.
'NOSSA S2ÃNIi01-4cutelaria em geral e outris art:gos de
aselhas gartias, ganchos para quadros
DA CANDELXRIA
metal a saber: Alicates, alavancas, arTO n171 , flar ,
't p rruagens. insígnias: limações de metal, abridores de latas
Bracileira
nas. lâminas. liroreiros, latas de lixo;
Classe 8
arame liso ou farpado, assadeiras, açu¡arras: maci.actahas. molas para norte,
Instalações mecãnicas e elétricas
careiros; brocas, bigornas. baixelas.
molas para veneaianas. martelos JarClasse 11
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
retas. matrizes: navalhas; P uas; pás, Ore.
Pão
Termo n.° 758.740, de 14-7-1966
tios, parafusos. picões, porta-gelo: po- Pasto de Serviço Rio Brilhante Ltda. atiles; cadinhos, cadeados, castiçais, coTermo n.° 758.730, de 14-7-1966
lheres para pedreiros correntes, cabides:
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
São Paulo
Bar e Lanches Rusjair Ltda.
chaves; cremones. chaves de parafusos,
panelas. roldanas, ralos para ts:as,
São Paulo
conexões para encanamento, colunas.
reaadoras serviços de chá e café,
caixas de metal para portões, canos it
serras, serrotes, sachos, sacarrolha:
"RUJAitt mearl, chaves de tenda chaves isglêsa
anuas talheres atlhadeiras, torqueze.
cabeções, canecas. cipos, cachepots,
tenazes,
travadeires,
telas
dt
arame,
tor_ Classe 32
Classe 33
centros de mesa, coqueteletras caixas
Lanches de .aliche, mortadela, presunto, neiras, trincos. tubo, para encanamento
Para acondicionamento de ai mental
Consertos e lavagens de veiculow
rilhos
para
pinas
de
correr.
taças.
roz-bife, queijo, sslaine, salsichas e
saideirtses. caçarolas, chaleiras. catetei• os vn'ohames
churrascos
Termo n.° 758.741, de 14-7-1966
.as conchas coadores: distintivos, do
• verruma
Tr..A Francisco dos Santos e Edésio
bradiças, enxadas. enxadões esfera',
Termo n.° 758.731, de 147:1966 '—
Lobato da Rocha
Termo n.° 758.734, de 14-7-1966
engates, esgtichos. enfeites para arreios
Livraria e Editara "Pôrto Alegre" Ltda.
Franbooks Editõra Ltda.
São Paulo
estribos, esferas para arreios, spitina
São Paulo
São Paulo
Jeiras: formões. 'vices. ferro para _ortar
ALEGRE"
capim ferrolhis, facas, facões, teLha" FR6NBO9WS
Ind.
duras ferro comum a carvão, teruteiras,
tunls. fôrmas para doces, freios para
Classe

TECMAÊRIG
Ind. Brasileira

"THE SPITFidES"
Ind. Brasileira

Brasileira

POEINCO
Ind. brasileira

"Á VAI"
Ind. brasileira

GUANTE
rrasileira

B4LDELA14
Ind. brasileira

SINSD,IEL"
Ind. Brasileira

"RIO BRILHANTE*
Ind. brasileira,

Ind. brasileira

"FORTQ
brasileira

Ind. brasileira

"41 E JUAZINHO
Ind. Brasileira

Classe 32
estradas de ferro, frigldeiras; ganchos,
Par. 1,,i,butut. Almanaques, agendas,
Classe az
unários álbuns impressos, boletins, ca- Para distinguir: Almanaques, agendas, Para distinguir: Almanaques, agendas, grelhas, garfos, ganchos para quadror
tálogos, ediçetes impressas, revistai dr- aoubriost álbuns impressos, boletins,
anuários, álbuns Impressos, boletins, ca. gonzls para darruagens; insigniam
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Publicação feita tta aeórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
• correr o prazo da 60 dlaa Para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderlio apresentar suas oposiçõea ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquélea que sei julgarem prejudicados com • saineessão go registro requerido

mas. .(OrCiVDS, latas de ii10:
jdruis; inachattnhas, molas para porta.
molas para venezianas, martelos derretas. matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; p0seiras. lorta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p.as, rebites, regadores; serviços de .há e café.
serras. serrotes, sachos. sacarrolha; tesouras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turíbulos; vasos vasilhames
e verruma
Teimo n.° 758.745, de 14-7:11966
Transportadora Roque.te Ltda.
São Paulo

Duras bonthis blu ,,I5es. boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, cara.
liaça& casacão, coletes. capas. chales.
cachecol& calçados chapéus. cintas,1
cintas, combinações. corpintos. calças
de senhoras • de crianças, calções. calças. camisas. camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas coiartnhos, cueiros
salas, casacos. criados dominós . achar
Pez, tantasias. tardas para militares co
legiais. traídas galochas, gravatas, gorros. jogos de fingem. Jaquetas, laquês
luvas, ligas. lenços mantõs. meias
malta. mantas inandrIão, mantilhas, Pa.
Jetts. pelas penhoal pulover, pelerinas
peugas. pouchrs polainas, pijamas. pu.
Mos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupáu. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandallar
sustere&. shortS sungas, siulas ou slacks
, RO LAJETE
touca. turbantes. ternos. uniformes
vestidos
Termo
n.
9
758.747,
de 14-7-1966
Classe 50
Impresos para uso em: cheques, dupli- José de Arimatéa Rodrigues Menezes
São Paulo
catas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuFOLHA DO BUAb
letrss e veículos bilhetes impressos
Ind. Brasileira
Termo n.9 758.746, de 14-7-1966
Classe 32
Creações Jamaica Ltda.
Lha jornal
$ão Paulo
Termos as. 758.749 e 758.750, de
14-7-1966
JAMAICA
S.A. Mercantil Agro-Pecuária de
Ind. brasileira
kraraquara "Samua"
São Paulo
Classe 3t
Para dlistinguir: Artigos de vestuários
8 AMUA
e roupas feitas em gera.: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
Classe 19
botas, botinas. blusões. boinas baba.
douro& bonés, capacetes. cartolas. cara. Para distinguir: Aves, animas vvos,
ouças. casaco. coletes 'nas chales bicho da seda, bovinos, cavalar, caprinos, galináceas, ovos, ovinos sumos
cachecols. calçados. chapiu!. cintos
• Classe 42
datas. combinadies, corpinhos. calças
Para distinguir: Aguardentes, aperitide senhoras e de crlança.s cr,lçóes.
camisa& camisolas. camisetas vos. aniz. bitter, branar, conhaque cercuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros vejas, fernet, genebra, gin, kumel, lico.t
saias. casacos. cisa:mios. d.rninós. echar. ras. nectar, punch, pipermint, :tura,
soes. fantasias, fardas para -Untares xs sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
tnouth, vinhos espumantes, vinhos
egiais. fraldas, galochas, aravatas vos,
quinados e Whisky
roa, logos de !ingeria. 'sustas, (aguas
Luvas, ligas, lenços, mantõs, atelaa
Têrmo n.° 758.751, de 14-7-1966
maiôs, mantas. mandrião. mantilhas. paS.A. Mercantil Agro-Pecuária de
atéia pelas. penhoar. pu`over. palatina&
Araraquara "Samua"
peugas. pouches, polainas. pijama& puSão Paulo
nho& perneiras, quinámos, regalo&
robe de chambre. roupão. sobretudos
S/A.MERCANTIL
uspensórlos. saldas de banh.. sandálias.
suetc.ses. shorts, sungas. unias ou slacka
AGRO—PECUÁRIA Dl
toucas, turbantes. ternas aniformes
ARARAWARA "SAMUA"
e vestidos.
Nome Comercial
Termo n.o 758 . 748, de 14-7-1966
Fabulem do Brasil Indústria e Comércio
Termo n.° 758.752, de 14-7-196 6
de Modas Ltda.
Chocolates Viesti Ltda.
Silo Paula
São Paulo

FABULON
Ind. Brasileira

VINSTI

Indástria Brasileira

biscoitos, cacau em massa, crucantea caramelos, coco, chocolates, castanha de
cajú, confeitas, doces em compotas, fodant (massa de açúcar), ligas cobertos
com chocolate, frutas em geral, cobertas
com chocolate, flocos, geléias, mel, marrom glacê, pirulitos, torrões e uva passa,
frutas cristalizadas
_
Termo n.9 758 .'753, de 14-7-1%6
Chocolates Viesti
São Paulo

• aau e em pó cacau. essas& Mb.
.-iramelas, chocolates, confeitos, cravo,
r • :is . COIM 11117u. creme de . . tr, :real et
1 I

!mentidos. zsoqustes compotas.
coalharia, castar.ha cebola. condicentos p ara alhaentos, colorantea.
.ouriços. dendê, doces. doces de Ira•.. espinafre. essências alimentares, elo' fas. entihas, snxovas, extrato de to-

' Lr*, farinhas alirnenticias. fava& ter
t.te& flocos. farelo fermentos.
cios trios trutas sacas naturais e cria...lixadas; glicose, goma de mascar, •or'aras, granulo& grais de bico, gelatina,
CHOCOLATES Vi ESTI
ciedensado leite em pó. legumes ma
LTDA.
.sargarina. marmelada triaarrao, mas.
es alImenticias, mariscos. manteiga,
.0es. Dados pralinés pimenta, Pós Para
Nome Comercial
Mins. olea is& peixes presantos,
. Termo n. o 75.754, de 14-7-1966
és pedt-puis, pastilhas- pizzas. pudins;
"Fadaolast" — Indústria de Brinouedos aiellos rações balanceadas pare ra1k
Limitada
uai*, requeabes sal saga sardinhas,
São Paulo
and'uio:ses salsichas, salemas sopas entradas sorvetes suco de tomates e de
runs; torrada tapioca, tâmaras talha.,
ea, tremoços tortas tortas oara
FA DAPLAST—IN IXISTRI A
smabada geléias. nerva doce, herva

DE BRI RQU F,LOS LTDA.

«ate horta iças. !enastra linguas. leite

et óleos zamestiveis. ostras . ovas,
Nome Comercial
mstarela mortadela, nós moscada, no. * tomate mel melado mate. matTermos na. 758.755 e 758.756, de
as para mingaus. molhos, molusoss,
14-7-1966
Indústria de Brirmateclos assem& lentilhas, linguiça, touro. aia,,
"Fadaplast"
meato de animais e aves, torrões.
Limitada
toucinhc e vinaçê e
São Paulo
Termo n.9 758.757, de 14-7-1966
Mercadinho I. S. Ltda.
FAEAPLAST
São Paulo
Indllstria Brasileira
M ERCAI/ERRO
I.S. LTDA.')
Classe 28
Acess6óricis de material plástico para
Nome Comercial
brinquedos: Argolas, rodinhas, arruelas,
aros, armações para brinquedos, cabos --"Wrino n.° 758.759, de 14-7-1966—
para utensílios, fichas e botões para jo(Prorrogação)
gos, guarnições e armações para objetos,
Benedito Dassié
pinos e tubos de plásticos
São Paulo
Classe 49
Para distinguir jogos, brinqueetos. passatempos e artigos desportivos: AutoPRORROGACAO:
tanlóVelS e veículos de brinquedos.
armas de brinquedo. baralhos, bolas
para todos ca esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos. discas de arremêsso desportivo figuras de aves e
aves e animais, logos de armar, logos
de me.sa, luvas para esporte, minlatu'ar ci? utensílios domésticos. máscaras
pare esparte. nadadeiras, redes para
pesca. tamboretes e varas para
pesca
Termo n.° 758.758, de 14-7-1966
Mercadinho I. S. Ltda.
São Paulo

t

I. S.
Classe 41
NIcachofras letria, alho. espargo*

INDÚSTRIA BRASILEIRA

;ficar, alimentos vara animais, amido
..,andons ameixas, amendoim. araruta I
a-roz. atum aveia, avelas. azalte. asai

Gane 36
Classe 41
•
onas Sanha bac:ir:mu. Nitatas. balas
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas çeitas em geral: Agasalhos Amêndoas, amendoim, bombom, balas de "acoitas bombons. bolachas. bauntlha
aventais, alpargata*, anágua., blusas, goma, balas recheadas, balas simples, .aff sai p6 e elo grão, camarão, carreia

Clas,3e . 36
Meias
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Publicação telt* do "cardo com o art. 130 do Código dê Propriedade industriai
Da data do
o prazo de 60 dias para o deierimento do pedido Durant,* esse prazo poderá* apresentas suas ublicaçAo começara
oposiçaas ao Depar
da Propriedado Industriai aquêles que • so Julgaram p
rejudicados com a concessão do registro roquerldo

cuiTeí

Termo n.° 758.760, de 14-7-1966
S. B.E.T.L. Sociedade Brasileira de

Escavação e Terraplanagem Ltda,

S.B.E.T.L.
Classe 16
Pare distinguir: Materia,s para construte. e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. batentes. balaustres. blons de cimento. blocos para pavimentação calhas cimento cal. cré. chapas
Isolantes. caibras. caixilhos. colunas,
chi,pas para coberturas, caixas clagua.
caixas de descarga pare etixos. edifica.
ções premohladas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas. eaMiadrids. estruturas metálicas para construções. lame
le de metal. ladrilhos. lambris. luvas
de Junção. lages. lageutas. material isolante contra trio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes. madeiras para construções. mosaicos, aro:
dutos de base astaltico. produtos ,para
.tornar impermeabilizante's as argainas.
sus de cimento e ce . * hidráulica. pedra.
gulho. produtos bett.minosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstitnento e outros como na pavimentação, pecas ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas, massas antiácidos para. uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, solecas
para portas. tijolos. tubos de conueto.
telhas. tacos. tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 758.761, de 14-7-1966
Comercial Importadora e Exportadora
Lelilu Ltda.
São Paulo

LELT L

U

Classe 41
Alcachofras alia/a. alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
sunendoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeitonas banha. bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em 06. cacau. carnes, chã,
taramella chocolates, confeitos, cravo
Cereais, cominho. creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes- compotas, cangtet-, -onihada c'r-ranha rebola, condi
mentos sara alimentos, colorantes,
chouriços. dendê. doces, doces de frutas. espinatre essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toã.
mate. farinhas alimentic'ets, favas féculas, flocos, tareio, fermentos. falia°
ggo& frios, 'trutas sêcas naturais e 'alia.
batizadas. glicose, goma de marca% gorduras. granulos, grão de bica, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
condensado. le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça- tou" mu&
sas alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrai. nas
as de tomate, mel e melado, mate, massas pare mingaus, caolhos milaScos,
mostarda, mortadela, nós moscada, ao-

.:es. óleos comestivms. ostras. ovas
Paes. paias oram:lés Pimenta, R45 Para
pudins. pickles, peixes. presuntos, pa.
tês. petlt-pois- pastilhas, pizzas pudins;
q ueijos. rações balanceadas para animais. requeijões, sal, símia sardinhas
;anduiches, sorvetes. suei de tomate e de
trutas. torradas tap:oca.'tnmaras. talhe.
rim, tremoços. tortas, tortas paro ali.
mento de animais e aves torrões
anmiaho e nnagre
Termo n.° 758. 762, de 14-7- I 966
Tob Auto Peças Ltda.
São Paulo

T OB
Indastria Braefieira
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto'-'
móveis, auto-caminhões, aviôee, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canilnhonetes. carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros. carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, cubos de veiculas.
corretiços para veículos, direção. desliguelras estribos, escadas rolaut:s. elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
freios, tronteiras para veículos. guidão,
—iotivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto Furgões.
mar- navios ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboque radiadores paia veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes pare e-elculos, vagões. velocipedos, vwetas cie contrffle do afogador "e
aceleralcr. roleis. troleibus, varaes de
Tarros. toletes para carros
Termo n.° 758.765, de 14-7-1966
Cia. de Cigarros Souza Cruz
nnanabara

Classe 4.1
nimo em falha. em corda e em ralo,
ume picado, desfiado e migado, aconilicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos
:Igarrilhos e cigarros de palha: artigos
para fumantes tais como: piteiras, Ca.

aNpi3

chimbos. cachimbos orientais (narqui
Têrmo ri.° 758.768, de 14-7-1966
teh), boquilhas; carecas. cigarreiras
(Prorrogação)
rara cigarros e bolsas para fumo; (s- Koh-I-Noor spojené Kovoprusmyslove
aleiros. resiciuos de fumo e rape, palha
závody, národni podnk
ara cigarros, em carteiras ou bobinas.
Tchecoslováquia
com ou sem boquilha e cigarros
Termo n.° 758.763, de 14-7-1966
Izabel Barboza Luz
(PRORROG4ÇÁ-6
Rio Grande do Sul
O IMPARCIAL
Classe 32

Jornal
Termo n.° 758.764, de 14-7-1966
Editora Verão Ltda.
São Paulo

GAROAClasse 32
Revistas e livros impressos
Termo n.o 758.766, de 14-7-1966
Cia, de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

.Urta

I.G.E E
Classe 12
?ara distinguir os seguintes artigos de
Letal comuta e miudezas de armem-.
lhos: Alfinetes. alfinetes de segurança.
igulhas, argolas, botões, colchets, dedais, fivelas -e fechos corrediços
Termo n.° 758.769, de 14-7-1966
Mario C. Vieira
Guanabara

A IMPRESSORA)
I
NDÚSTRIA BRASILEIRA/

Indústria Brasileira
Classe 44

Fumo em talha, em corda e em rô/o,
fumo picado, desfiado e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipietes adequados, charutos,
cigarrilltos e cigarros de palha; artigos
para furnanies tais como: piteiras. cachimbos, cachimbos orientais (narquileh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
para cigarros e bolsas para fumo: isqueiros, residuos de fumo e rapé, palha
oara cigarros, em carteiras ou bobinas,
com ou sem boquilha e cigarros

Classe 38
Papel, papelão, cartolina, cadernetas
blocos de papel
Têrmo n.o 758.770, de 14-7-1966
Paulina Modas Ltda.
Guanabara

PAULINN
INDÚSTRIA BRAMIRIA,

Tèrmo n. 9 758.767, de 14-7-1966
Classe 36
American Home Products Corporation
Para distinguir: Artigos de vestuarlogi,
Estados Unidos da América
roupas feitas am geral: Agasa/bos.
Iventais. alpargatas. anáguas. blusas.
'lotas, botinas, blusões. boinas, baba.
louros. Nines, capacetes. cartolas, cara.
poças, casacão coletes. capas, chalota.
:acbecols, calçados. chaptul. cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. caiçõet. cad.
zaa. camisas camisolas. camiseta',
"uecae, cerol-C.a& colarinhos, cueiros,
,siss, casacos, chinelos, domin6s, echarles. fantasias fardas para militares. Co. oials. fraldas, galochas gravatas, gor.
os. logos dt !ingeria, laquetaa. taqu¼
l n vas. ligas, lenços. tnantéis, meias.
nai8s. mantas. rnandribo, mastilhas. meterês. pelas. pe,nhoar. pulover. palatina&
.e p ons. pouches polainas. nilantaa.
lhos. perneiras, quimanos. regalos.
-obe de chambre. roupão, sobretudos,
4 uspensórios. saldas de banho, sandálias.
gastares, shorts. C unclas. stolas ou glacial
Classe 3
toucas, turbancs ,ernos. uniforme:,
Um preparado anil-ácido
vestidos
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Termo n.° 758.771, de 14-7-1966
Servigrafos Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

SERVIGRAFO
'INDÚSTRIA BRASILEIRI:

Classe 8
Aparelhos gráficos
Termo n.° 758.772, de 14-7-1966
Duratex S.A. Indústria e CrurvIrcio
São Paulo

CEUTEX
INDUST R IA BRASILEIRA
Classe 16
Chapas de libras dc madeira
Têrtno n.o 758.773, de 14-7-1966
Duratex S.A. Indústria e Comércio
. São Paulo

DURABIS
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Chapas de fibras de madeira
Têrmo n.° 758.774, de 14-7-1966
Química Industrial Ltda.
Aerojet
Guanaba Ta

no. sabonetes. dentfrictoa e pó
mata ou liquido, sais perfuma-s Para
lanhos. pentes. vaporizadores de perta .
ne. escõvas para dentes. cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado. prepara.
los em pó. pasta. Itquidos e tijolo:
'are o tratamento das unhas, disso].
'entes e vernizes. removedoree da cuti.
lula, glicerina perfumada para os ,cabe.
as e preparados para descolorir unhas
Mos e anra • ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Tétano n.° 758.775, de 14-7-1966
Rodobens Administradora e Promoções
Limitada
São Paulo

Termo n. 9 758.778, de 14.7-1966
Wellman de Queiroz
Guanabara

Termo n.9758.782, de 14-7-66
Jovem Guarda (Administração e Para
ticipações) Ltda.
São Paulo

-Crhficio
attlitlit6
Classe 33
Titulo
Termo n.9 758.779, de 14-7-66
Wellman de Queiroz
Guanabara

RODOBENS ADMINISTRADORA

E PROMOÇÕES LTD A.
INOLWII•

Nome Comercial
_
•
Têrind n. 9 758.776, de 14-7-1966
Rodobens Administradora e Promoções
Limitada
São Paulo

RODOBENS

Classe 33
Titulo

Classes: 9, 12 ,14, 15, 17, 21, 22 23,
24, 25, 26, 28: 30; 35; 37: 38; 40; 41;
42; 43, 44 46 e 57
Sinal
Termo n.9 758./83, de 14-7-66
jovem Guarda (Admiuistraçâ'o e Pard
ricipações) Ltda.
São Paulo

Térnio n. 9 758.780, de 14-7-66

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Administradora e Promoções
Têrrno i.° 758.777, de 14-7-1966
Comercial Arquétipo Ltda.
SãO Paro

Wellman de Queiroz
Guanabara

MENU

"ARQUÉTIPO"
Classes: 8, 9, 12, 13. 14, 15, 17, 21,
Classe 33
22., 23, 24; 26; 28; 30; 32; 35; 37; 38;
Titulo
40; 41; 42, 43, 44, 46, 48, 49 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.9 758.781, de 14-7-66
Classe 36
Jovem Guarda (Administração e ParTêTrno n.° -7587784. de-14-7-66
ticipações) Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
Jovem Guarda (Administração e Par.
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
ticipações) Ltda.
aventais. alpargatas anáguas. blusas,
São Paulo •
botas, botinas. blusões. boinas, baba'louros, bonés. capacé -tes. cartolas. cara
ouças. casacão. coletes. capas, chales,
zachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, echarnes. Fantasias, fardas para militares, co!egiais. fraldas. galochas, gravatas, gor-os, logos dt lingerie. jaquetas, laquês.
uvas, ligas, lenços, tnantõs, meias.
tuttsTazik TsusrIZTRA
na-õs. mantas. rnandribo. mastilhas. maetõs. palas. penhoar. pulover, pelerinas.
icapas. pouches, polainas, pijamas, puafias. perneiras. guirnonos. regalos,
-ohe de chambre. roupão, sobretudos.
uspensõrios. saldas de banho. sandálias. Classes: 9, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 30,
Classe 36
ueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
35, 38, 40; 44 e 50
Para distinguir: Artigos de vestutrial
toucas, turbantts. ternos, uniformes
Sinal
e roupas kitaz em geral: Agasalhos.
.
e vestido:
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe
Para distinguir: Perfumes. essências, extratos, água de colônia, água de touca
cador, água de beleza, água de quina
.gua de rosas, água de alfazema, água.
nr.ra barba. 1oceo?s e tónicos pare oe
abei°, e para a pele, brilhantina. ban
Mina, "batons" cosméticos. fixadore
de prateados. petróleo& óleos pare o
,abeto. creve rejuvenescente. cremes gol
xturosos e pomadas para limpeza d.
iepilatório& deso
•ete e "ataquilaqe •
tarantas, vinagre arom(".co. p6 de erro
• talco perfumado ou Mio. lápis par.
•-stana e sobranceiras preparados par:
•inbelezar cibos e olhos. carmim Dar
rosto C par, n• á bios sabão e Willy
• ,ar d barbear, sabão - liquido perfumado

TREMO

•
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aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaalouras, bonés, capacetes, cartolas, caraaiuças, casacão, coletes, capas. chalea,
cachecels. calçados, chapéus, alatoo,
cintas, combinações, corpinhos. calças
Íae senhoras e de crianças, calções, calaas. camisas. camisolas, camiseta)
cuecas, ceroulas, colarinhos,' cueiros,
caias, casacos, chinelos, dominós, acharDes. fantasias, fardas para militares, aoEegials, fraldas, galochas, gravatas, goram. Iogas dt lingerie, jaquetas, laqu'as.
Clivas, ligas, lenços. mantôs, melas.
oaiôs. mantas, mandribo, mastilhas, maetós palas, penhoar, pulover. pelerinas.
Dea-^s pouches, polainas, pijamas, pu.
tahcs, perneiras, quimonos, regalos,
sobe de chambre, roupão, sobretudoa.
auspensórios, saldas de banho, sandálias,
enlatares, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmos na. 758.785 a 758.790, de
14-7-66
govens Guarda (Administração e Participações) Ltda.
São Paulo
v-

INDCS 17t / IR AS 1 /2InA

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elé
Nicas: Rádios, aparelhos de televisão
Diez-ups. geladeiras, sorveteiras. apare.
[hos de refrigeração. enceradeiras, os
Diradbres de aó fogeies. tonam e toga.
azircas elétricos, chuveiros. aquecedores
fnlanças. terros elétricos de engomar e

Dassar. batedeiras. coqueteleiras. exare,
ftedorea liquidificadores elétricas. ma
Quinas para picar e moer legumes
carne. resistências elétricas. fervedore,a
estufas. ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relóploy de ar re
2rigerade fonmao elétrica s, máquinaotog ráficas e cinematograficaa cara
Diambas elétricas, garrafas térmicas. ria
gacaoren automáticos. lâmpadas. apare,
%os de luz fluorescente. aparelhas de
C.oniunicaçao interna, esterilizadoress cora
ralensadores. bobina°, chaves elétricas.
Caartiutaciores. interruptores. tomadas de
arrenae, lassava aparelhos foaegráfitca
D chsernatográgicea filmes revelados
1:1:niScutos, 6culos, aparelhos de aprovar-ação, abat-foura e lustres máquinas
para lavas' roupas pare usa
doméstico
Oaamsa R2
a
dereça* de f n e Mn preciosos ,wwasfaaeriosos . seas Imitações adereços de
weekoco o cD e1?riQCe3, C-

aos d4 metais preciosos. semi . preciosos ou não. sabonetes • dentara:loa em 2-•
o nuas imitações, alianças, anéis. arei- pasta ou liquido. sais isertuannaton para
am de 'amasia de metais preciosos. banhm, pentes. vaporizadores de Perto
balagandana de metais preciosos ou me, escôvas para dentes. cabelos, unhas
cami-preciosen bandeias de metais are- e ci/los. saquinhos perfumado. preparaais:asa. berloques de - metal preciosa). dos em pó, pasta. liquitioa e tijolos
brincos de metal precioso eu sarai- para o tratamento das unhas. dissolpreciosos. bules de metais preciosos. ventes e vernizes, reanovedores da cuidcarteiras de metais preciosoa, colares ada, glicerina perfumada para os cabede metais preciosos ou semi-preciosos los e preparados para descoloris unhas,
contas de metais preciosos, copos de allioa. e pintas ou , sinais artificiais. óleos
para a pele
atacas, diamantes lapidadas. fio de mon
Classe 49
lie de prata, fivelas de metais prado.
ana cafeteiras de metais preciosos, jótaa Para distinguir: fogos, brinquedos, pose artigos desportivas: Aujóias falsas. lantejolaa de metais pra'
ciosos, medalhas cio metais preciosas tomóveis e veiculos de brinquedos, arasemi-preciosos e suas imitações. pilem mas da brinquedo. baralhos. bolas paira
melem 03 esportes. bonecas, árvores de
de ouro pedras preciosas para jóias. Egfdwaa semi-preciosas para jóia pérolas natal chocalhos, discos de- arrame=
e imitações de pérolas. pratos da me- desportivo figuras de aves e animais.
tais preciosea, serviços de chá a de cai logos de armar, jogos de mesa, Mana
de metais pradoaa, aserviçoa de lama Para esporte, miniaturas de utensIlioa
máscaras miar esporte. nade metal preciosa serviços de refrescos domésticos,
dadeiras redes para pesca.- tamboretes
da metal precioso. serviços de saladas
e varas para pesca
de frutas de metal precioso. serviços da
sorvete de metal precioso, talheres de — Termo na 758.791, de 14-7-66
metais preciosos, turibuloa de metal. Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
turmalinas lapidadas e vassio de
São Paulo
metais precioso)
Classe 32
Para distinguir: Aluna ahnanaquen.
anuários, boletins. catálogia jornais
AGNALDO BAYOL
livros, peças teatrais e cínematográti.
ras, programas de radio t televisão
SoPaulo Capital'
publicações. revistas, folhinhas finares)
sas e programas circense°
Classe 33
Classe 36
Titulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo
o.°
758.792,
de 14-7-66
o roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, olpargatas, anáguas. blusas, Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, babaSão Paulo
capacetes.
cartolas.
cara.
douros, bonés,
puças. casacão, coletes. capas, chalea
cachecols. calçados, chapéus), cintara.
AGNALDO RAY01,
cintas, combinações, corpinhos., calças
GUANABARA c
de senhoras e de crianças, calções.
JANEIRO'
RO
çag, camisas,. camisolas. cambetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiroa,
saias, casacas, chinelos, dominós, achar
Classe 33
paa. fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
Titulo
roa, iugos de !ingeria. jati:Metas, laqueia
Tarinos ns. 758.793 a 758.821, de
luvas, ligaa lenços. mentias, meios.
14-7-66
maiena mantas. mandriau, mantilhas. paletós, palas. penhoar, palover, pelariam. Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
peugas. pouches. polainas. pijamas. 015
São Paulo
abas, perneiras. quimonos. regalos.
mata de chambre, rolpâo. sobretudos.
suspensórios, saldas debanho. sandálias
meteres shorts. sungas. stolas ou aladas
roucas. turbantes, ternos. uniformes
AGNALDO RAY-GL
e vestido?
EndoBraeo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. euCiasse 5
tratos, agua de colônia água de touca.
cada?. água da beleza. água cae quina, Para distinguir os seguintes artigos elaágua de emas, água de alfazema água tricca: Rádios, aparelhos de televisão.
para barba. loções e tônicas aura CI3 pich-ups, geladeiras, sorveteiras, aparetabelas e para o pele brilhantina. ban- lhos de refrigeração. enceradeiras, asduzesoa e pasmadas para limpeza da piradores de p6 fogões: foram e fogapeho "sgaquilage" depilatórioa deixa reiro elétrico% chuveiros, aquecedores),
dorantea vinagre aromático pó de arroz balanças, ferros elétricos de engomar o
bico perltiasado ou na°. lapas cera Passar, batedelaas, coquoteleirao, aspa>
pestana a Cobs'azireito:. preparados tiara medorea liguldificadoreo elétricos, maembelezar ellloa e olhos carmim para quinas para picar e moer legumes e
acato e para os lábios. cabila e creme carne, resistências elétricas. fervedlerea
poso barbear. sabão llquidc perfumado estufas, ventiladores, paenlaa o babo

elétricos refletores, relógios de ar refrigerado fornias elétricas, máquinas
fotopraficas e cinematograflom, cana
rfa .nhas eleita as garrafas térmicas. regadores automáticos, lampadaa aparelhos de luz fluorescente, apara/hm de
comunicação interna. esiarilizadowess condensadores. bobinas, chaves) elétricas.
comutadores, interruptmes, tomadas de
corrente. lusivei aparelhos fotográficos
e cirternaeográgicon. lamela reveladas.
binóculos. &idosa aparelhos de aproaimação. abat-lours e luares máquinas
Para lavar roupas para uras
:tomada°
Classe 9
Instrumentos musicata da coada e cimo
partes . v:olào, fira. órgaaa hII8520M103.
Cravos, espinetas. citaras: viciaram: violas: harpas: piarias; vioksacehr.s centrabaixos, banodlina; rabecas: gaitarras.
Instaumentoa musicaia de acarar, cataalam su aâo e suas sneus: harítos=3
sais-trompas sarofonea, trombaisea (22
pistão: clarins; trombetas; ceanalea:
clar:netea: pilanoa: flageoletat ÊCICE2D3
eboes; 'lancem; ssoilapaa do plataaa:
gaitas: gaitas de baca: omitam: charamelas: outros instrumento musicais:
gaitas de fole: hansioniuns; adufes; °asa
toam; harmônicas o castanholas)
Classe 12
Artigos is vetai de uso comum e adia
dezas de armaralo: Alfinetes, alfinete,
de segurança. agulhas argolas: botões;
colchetes, dep lia . fivela) e fechos coarediços. garras .11.ifas de metal para enfeitas de ves aoos, ilhosies) lantejoulas::
misPingaa e pites:lhas
Classe 15
Adereços de metais preciosos semipri'c • cc,is imitações, adereços da
Pedras .preciosas e suas Imitações, adornos de metais preciosos, semi-preciosas
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos .co
semi-preciosos bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos. bules de metais preciosas,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais p reciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de •
ciosas, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas lantejolas de' metais preciosos, medalhas de metais precita=
semi-p reciosos e mim imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jólaa.
dam semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de . pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de cala
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso. serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais p recioscra, turibulaa e e metal.
turinalinas lapidadas a vason
metais preciosos
Classe 14
Vidro comum, laminado. trassaliado
asa tôdas 1122 formas o preparos vidro
Mista) paro tÂno co lisa, waço iradas-
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Publicirçau tens de acordc com e art laa do Código da Propriedado Industrial Da data do publácaçâo começai
11 correr a prazo de 60 dias para o datara-isento do pedido Durante case prazo poderão apesentas suas oposições ao Departamentat.
saaeamas ...so propriedade industriai aquéles que se MB arem Prejudicados com a eormeLq fm s rega-aro reaueritaa

tilai com telas de metal ou comoosi
',nes especiais: ampolas ali:anos d
aad eiras aimotarlzes, bandeias cube
t.
cadinhos. cântaros ea I is es Centre
da Lesa. cápsulas, copos esnelhos as
Ca seadeiras frascos. fôrmas para do es
fôrmas para tarnos, fios de vidro vai
ratas garrafões, graus globos haste
tarsos. lardineiras, licoreiros mamadei
rasa mantegueiras, pratos pires aorta
ióiaa paliteiros, potes. prudentes Pe
destais. saladeiras, serviços para re
1 . escos. saleiros, tubos, tigelas traves
nas. vasas vasilhames vidre para v•
draças. sala para relógios. varems
vid r os para conta-gotas. vidro pare
automóveis e para bara:hrisas e
Idearas
Clame 15
Para dist/nau:ri Artefatos de ceamica.
porcelana. faiança. louça vidraria para
ursa caseiro aparelhos de chá, de cate
le tentar. aerviçoa de refrescos e de
babidas a saber: abajures de ianspião.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
lanam handeilas banheiras biscoiteira&
bidês. !a g itas, bules. cafetei ra., canecas
castlçain, chavenas centras de mesa
comonteira cubos, descansos e porca
lana, escarradeiras, espremedores fila
funis. garra‘as. globos. lard:neiras lar
roa Jarrões. lavadedos. lavatórios lei
teiras. maçanttas de porcelana, insiste'
queiras, molheiras. moringas. palite.ros
padestam Mas, pires: polvilhadires
porta-facas potes. puaadores receptá.
colos, sala:roa; serviço de chá taças
para café. travessas, terrinas, orimSis
vasilhas. vasos salitrarias e amaras
Ciaste 17
Artigos para escritório. aimotadas pata
carimbos. alumiadas para tintas abri
dorso de cartas, arquivos. borrachas
h: ,cos para rria a -lio. borrachas pare
colas, brochas cara *senhos sofres
canetas, canetas tinteiro cantam para
desenho. cortadores de p atifa carbono
carimbos.. carimbadores. cola clara papel,
caiadores, campassosa2 cestos para cor.
respondência. desenhadores, duplicadora. datadores. estojos para desenhos
estofos para canetas. estojos com minas.
esqnactros estojos para lápis. espetos,
estiletes para oapéis. furadores fitas
Para Máquinas de escrever, grafites
nora lapiseiras goma arábica. grampeadores, lápis em geral. lapiseiras. maquinas nara apontar lápis. minas par:grafites, minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular. ,nagui.
nas de sornar, máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carita.
hos, aorta-lápis, porta-canetas. porta
cartas, orensas. prendedores de Papéis
percevelos para papéis perfuradores
réguas. raspadeiras de borrões stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Cume 21
Para distinguir: Veículos e suas iartes
integrantes: Aros para bicicletas automóveis. auto-caminhões aviões amor.
tecedores. ala vancaa de câmbio barcos.
breques, braços para veículos. bleicletas, carrinhos de mão e ©arretas. em!.
eicaet.n. esmos ambulantes. catsaldhCa.
camas tratores, carroa-bahne3. eltlfM9Cauquen. carros-irrigadwil, carros. e212.
CP), carrocerfas, cl 315, chapas dr-

:riais e veacta.s. Argolas asucareiros
anaediços para veiculas direção daali- 1 armasões para Occlos. bules, bandejas
l ixeiras esrribos es adas roiantea ele
•,IS e 'c Nines ou Ides banas bol.'adores oar, ).mRoviros e para carga san, camas, carteiras chapas cabos
amares para carros 'eixos de direçâo sara ferramentas e utensilios cruzetas
,rearm tron , taras para veicuam, atada.)
num ...irl.:mente de ala
aNcomotivas lambas motor-cios molas [lentos caixa de o arena] plástica para
aatociclams lama araas moto turgões
,ssais coado res co p os, canecas, coa
nanivelas navios do has nara.chonues abas capas para álbuns e para livros
ora-lamas nara . hrisas oeriala. nan.bas :atices, cestos. castiçais para velas
-odas para sacarinas. alo , sara
:ainsia para guarda de listaras. canta
rai. rebotais -a,lisilores nata veiamos atum coadores para chá. descansa pura
rodas para vetamos selins, s- ciclus
marota tua% teimam amra doces firas
raptes para veiculoa sagars velocipa- aara sorvetes, cokherinnas. psislahaa
atrigado, e aarlinhos de plástico para COrVet."23 te?
46. varetas de aontrôle
leelerador tróleis eroteibus varaeo de minhas dt plástico para sorvetes. diecoa
arras
carros roletas 4- '1
.agena de mater:al plástico paro sorveClasse 22
res. eatolos para objeto% espumas de
Para distinguir . Fios e linhas de tôda svlon esteiras, enfeites para autoraóespécie, fios c tinhas, torcidos ou não;
soeis, massas anti-ruldcas escoadorea de
fios e linhas em geral para bordados,
pratos, copos e coranhos de plasticoas
costura, tecelagem. tricotagem e para
maa bolsas. kacas guarnições guarnitrabalhos manuais; dos e linhas obtilições para porta-blocos. guarniçõea
dos por prhcesaos químicos; fios de
ra Lquidificadores e para batedeiras
raion par: i pneumáticos e Pnna de
rutais e legumes, acarniçõen de ma, pescar
terial plástico para utensílios e eibletcra
Classe ai
guarnições para bolsas garfos, galerias
Para- dialogou artefatos de algodãe
para cortinas. [erro laminados. plásnylon. plastieos canhamo, caroá luta,
la, anho caco paco rama ratam soda ticos: lancheIras, mantegueiraa. malas
'natural e outras libras. Alan:ares. &arco. srinóis, prendedores de roupas. aunado
dores, bicos bolsas de tecidos para es es de móveis, pires. pratos °nitrainhoras* bordados borlas bandeiras cor ros pás de cosinha, pedras pomes arti
dões, cadarços coadores de café caber aos protetores para documentos asaas para rumares, coberturas cara Cs zaclores de água para uso domêmiao.
smioe. debruns en (enes. etiquetas en. po.ta-copos. porta-niqueá, portal-notas.
tremem, entretelas tlamulas fitas tran p orta-documentos placas. rebitas fedi,
ias. filtros de cate galões. lava de atas, recipientes. suportes. suportes para
shaçéus. aiusta as .nonas, nesgas. Wal guardanapos, saleiro tubos. tigelas.
irei ras oas.sarna na ries palmilhas Ja tubos para ampolas. tubos para mitioassamanas oonpons. olngentea gas, travessas, tipos de material pias,
-enfias rédea% sêdes sacos. sacas ao tica sacola s. sacas.. sagu:nhos vasilhacolas tiras - a. as
1,e) bordar zarpas
mes para acondicunamento, vasos, aiClasse 25
'aras colas a frio e colas são incluídas
Bibelots, cartões postais, cartazes, dis- em outras classes, para borracha para
plais, desenhos artificiais, decalcomaniaa corrumes, para marceneiros, paca sapaestatutetas, estampas, gravuras, frutas tiros para vidros pasta adesiva para
de vidro, figuras de ornatos, fotografias,
matar:ai plástico e [ligara'
imagens manequins, mageutes, obras de
Classe 30
pintura, cartazes para decorações e para Juarda-chuvas, bengalas e suas partes
exposição, projetos, mostruários de mer- integrantes a saber: armabões, barbatacadorias para propagandas
nas. cabos, capas de algodão e seda.
Classe 26
cartões, ponteiros e varetas
Artefatos de madeira em geral: ArgoClasse 32
/as, alguidares. armações para balcões Paru distinguir: Almanaques. agendas
e para Vitrines. artefatos de madeira
azuáriaa, álbuns impressos. boletina
para . caixas, bandejas, bania baldes, talogos, edições impreszaa. eaviatas. ór
batedores de carne, calmas. Caixões.. cal- gaas de Publicidades. programas
atotea, cavaletes, cunhas, cruzetas cubas, fônicos rádio-televisionadas peças teacaçambas. colheres, cestos para pães, trais C cinematogrâficas programas
capuz para cozinha, cabos para ferracarcensea
mentas. cantoneiras engradados. estraClasse 35
dos, esteirinhas. estojos. espremedeiras, (muros e psics p
reparadas ou não, caembalagens cie madeira, escada, for- murças, couros, vaquttas. pelicas, e armas. guarnições para porta-blocos
tefato dos mesmos: Almofadas= de couauarnições para cortinas, guarnições de
ros, arreios, bolsas, carteiras. calsas
madeiras para utensílios domésticos,
chicotes de couro, carneiras, capas poro
malas de madeira, palitos, pratos. Piálbuns e para livros, embalagens de
pas. pinos. puxadores prendedores de
couro, estolas guarnições de couro para
roupas. pasinhas, garfinhos e colheres
antomóveis, quarniçõea para porta-blo
.a sorvetes. palitos para dentes, tá- cos. tuaIas, maletas.
porta-notas porta.
boas de passar roupas. táboas de carne. chaves,
porta niquela, pastas. pulaciasse
tonéis torneiras. tamboreo, tampas.
de couro, rédeas selins. sacos para viasuportes de madeiro
gera. eacolasa saltos. solaa e colados
C(asse
tirantes para arreios e valises
Para diatinguir: Artefatos de material
Cl-asse 36
MatIco e de nylon: Recipiente° gabri- Para distinguir: 4rtigas de vestu&ries
oadoá do material plástico, wevestimen- e roupas feitas eau geral: Agasallaa
.
:tilares veicul is abos de veiculo....

IV InLas. iipalQdtas, anáguas, blusSA,
)otas. bo urus blusõea. boinas, baba.

louros. bonés aapricetes. cartolas anta.
ouças a asacao. coletes. capas, chaleaa
acharols calçados. chapéu.% alatoa,
cintas. combina-Aes. corpinhos, ralcw
.le ser: hora t: e da crianças. calções cala
;ca.
camisas.
camisolas.
catalisemos
cuecas ceroulas colarinhos, cueirc0.,,
saias. casacos. chinelon, dominós. achas",
aes fantasias. fardas P ara militares ais'
ler-riais, fraldas. galocha% amantes. goza
roa. fogos dl lingerie, loquetes. lanuk,
l uvas, ligas. :eriço% manto% meias,
muitas mandrlbo. mantilhas mais
tetós. palas. penhoar. pulover. pelerinala
bemaas. pouchea, polainas. pijamas alta
abata perneiras, quiinonos. regalo
robe de chambre, roupão. cobretude
suspensórios, saldas de banho, nadálian,
meteres, aborto, sungas. stolas eia alacksa
toucas. tuabantts. ternos. uniforme°
e vestidos

Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, mo
bertores, esfregões, fronhas, guardannp
pos, jogos bordados, jogos de cosinhe,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toe.
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guarida
çaies para cama e mesa, toalbinhas
(cobre pão)
aaisis

38

Aros para g uardaaapos de papel
ag lutinados. albuns (em branco), álbuns
para retratos e outógratOs. balões ( enceto para brinquedos) blocos para

cOrresp ondênc:a, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brocho.,
eas não -.mpressas, cadernos de escre.a
ver. capas para documentos, carteira%
caixas de papelão, cadernetas. cadera
nos. caixas de cartão, ca:nas para paa
pelaria, cartões de visitas. cartões certa
inerciois. cartões indicas. confeti. cara
tolina, cadernos de p apel tnelimetrado
e em branco para desenho. cadernos
esclares, cartões em branco. cartucho
de cartolina copas p lanográficas, coa
dernOs de lemb-ança, carreteals de pos
pelâo. envelopes. envólucros para charutos de papel encadernação de papel
ou papelão. etiquetos. fôlhas indicas
fõlhaa de celulose guardanapos livros
não impressos. livros fiscais, livros do
contabilidade. mata-borrão ornamentos
de papel transparente. pratos. Impeli.
cibos, papais de estanho e de aluminaa,
papéis sem impressão, papéis em branco
para farra; paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. c alsel de
ceda, papel impermeável. papel encerado
papel higiênico popel impertnaaveP
para copiai papei para desenhos 1130
pel para emb s ulbc napermeabll ?afio
papel p are encadernai p apel para encrave: papel paisa i mpr im ir. Papei Pas.
rafina para a mbrulhOs. papel celotan2..
papel celuinse, papel de linho oapell
absorvente, papel para ~ar tal,
Loco. papelão, recipiantes de papel
C22a9 de papel, rótulos de papel. rolou)
pai tninsparente, sacos de papel
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MARCAS DEPOSITADAS
Pualloacao falta de Nardo somo art. 130 de Miga da Propriedade Industrial. Da data da publicaça. começará
• correr O praga de 00 dias paras deferimento do pedida. Durante iam praia poderio apresentar sua* oposiebes ao Departaxmata
Nacional da Propriedade Industrial aquêlea que sê Migarem prejudicados com a concessao de registro requerido
atreentinas, tubos, gostais de cartão
Classe 43
tubetes de papel
A.guas minerais, agcas gazosas artifiClaire 40
ciais; bebidas espdmantes sem álcool:
Móveis em geral, de metal, vidro de guaraná; gazosa; essências para refrigeaça madeira, estofados on cão, incha rantes; refrescos; refrigerantes: soda
alva móveis para escritórios: Armários,
suco de frutas. sifões e xaropes
armários para banheiro e para roupas
Classe 44
imadaa almofadas. acolchoados para
móveis, ancas, balcões, banquetas. Cigarros. acendedores para cigarros.
bandejas domiciliares, berços. biombos. aromatizados para fumantes. bolsas para
Cadeiras. carrinhos para c.há e café. turno. balsas, para rape cachimbos. atergonlustos • para donnitórios, conjuntos /abata para LM), charutos, cigarreiras.
para sala de Jantar e sala de visitas, cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
itsmilizatos para -terraços. jardim e praia para piteiras, fosforeiras de bolsa faConfuntoe de arm'árita e gabinetes Para gueiros. pana pare cigarros, piteiras.
tona e casinha, camas, cabides, cadeiras ponteiras de cachimbos porta-chartuas.
rapé, sacos para fumo
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
Sp rá.clloa colchões. colchões de molas.
Classe 16
• dispensas, divisões. divena discotecas Para distinguir: Amido. anil, azul da
(te madeira. espreguiçadeiras, escavara- Prassia, alvaiade de zinco abrasivos,
!lima estantes, guarda-roupas mesas algodão preparado para limpar metais,
casinhas mesinha@ pare rádio 'e televi detergentes, esuremacetes, extrato de
ião. mesinhas para televisão. moiciaa, anil, tecula para tecidos, fósforos . de
para quadros. norta-ratratos. Na-ara sara e de madeira, goma para lavanpoltronas-camas, prateleiras. porta-che, aeria, itapadores de luvas, liquidas de
paus, sofás, sofás-camas. travesseiros
'flanquear tecidos, líquidos mata-gorduvitrines
ras para roupas • e meta óleos para roupas. aletria óleos para limpeza de carClasse 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos ros. pós de branquear roupa. salicato
açúcar, alimentos para animais, amido. 4, sódio, soda cáustica, sabão em pó,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
arroz, atum, aveia. avelãs, aleae aze1.
para calçadas
tonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Classe 48
café em pó e em grão, camarão, canela Para distinguir: Perfumes. essências. ex.
em pau e eia pó, cacau. carnes, chá. tratos. água de colônia, água de toucacaramelis chocolates, confeitos, cravo aador. água de beleza, água de quina.
cereais, cominho, creme de leae. cremes água de rosas, água de alfazema. água
alimenta:aos. croquetes, compotas. can- 3ara barba. loções e tónicos para as
gic:a, coalhada. castanha, cebola, condi. tabelas e para a pele, brilhantina. banmentos para alimentos. colorantes. dolina. "batons" cosméticos. fixadores
chouriços, dendê, doces, doces de fru- da penteados. petróleos. óleos para os
tas. espinafre essêndas alimentares. em- cabelo. crave reluvenescente. cremes gorpadas. ervilhas. enxovas, extrato de toa- durosas e pomadas para limpeza da
mate. farinhas alimenticias. favas, Et. pele e "maguilage" depilatórios. desocolas, flocos, tareio, fermentos. faliu dorantes. vinagre aromático, pó de arma
Egoa frios. ruras secas naturais e cria. e talco perfumado ou não. lápis para
tahzadas. glicose. goma de mascar, gor- pestana e sobranceiras. preparados para
duras, granulas, grão de bici gelatina embelezar adias e olhos. carmim Mira
goiabada, ge/alas. herve doce heras o rosto e pira os lábias. sabão e creme
mate, hortaliças lagostas, lingual, leite para barbear. sabão liquido perfumado
condensado, leSte em pó, legumes em ou não. sabonetes. dentifrIcios em Pó.
conserva, lentilhas, linguiça loura mas- pasta ou liquido, sais perfumados para
sas alimenticias. "mariscos, manteiga, banhos, pentes, vaporizadores de perfumargarina, marmelada. macarrái, mas- me. escôvas para dentes, cabelos, unhas
ia de tomate, mel e melado, mata mas • cilias. saquinhos perfumado, preparaaas para mingaus. molhos. ardamos dos sai Pó pasta. liquidas e tijolos
mostarda. mortadela, nós moscada, ao- para o tratamento das unhas. dissolsea óleos camuflada. ostras, oval, ventes e vernizes. removedores da canpães, galos prallnés pimanta, pós para ada, glicerina perfumada para os cabelos e preparada, para descolorir unhas.
pudins, pickles, peixes, presunto*,
ditos e pintas ou sinais artificiais. óleos
tês. patamais pastilhas, pizzas pudins:
coara • Pele
queijos, rações balanceadas para ani- •
mais. requeijões, sal. sega sardinhas.
Classe 49
sanduiches. sorvetes, suai de tomate e de
Para
distinguir
logos, brinquedos. pastalhafrutas, torradas tap:ocr. %maras,
rim. tremoços. tortas. tortas pare ali- satempos e artigos desportivos: Autotomáveis e veiculas de brinquedos.
mento de animais e aves. torrões
armas de brinquedo, baralhos, bolas
roucinho e vinagre
para todos os esportes. bonecas, árvores de natal. chocalhos, discos de arreClasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- mêsso desportivo figuras de aves
vos, aniz, bitter, branda. coshaque cer- aves e animais, jogos de armar. logos
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, lico- de mesa. luvas Iara esporte. miniatu
ras de utensílios domésticos, máscara:
res, nectar, punch, prpermint, r um, para
esporte. -andadeiras, redes para
sucos de frutas sem álcool, virsass, verpesca, tamkaretes e varas para
mouth, vinhos espumantes, vinhos I
pesca
quinados a whiskY,

Classe 50
Impresos para uso em: cheques. dupla
catas, envelopes, faturas, notas proraissósias papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculas, bilhetes e impresso.s
Tênno n.5 758.822, de 14-7,1966
Jovem Guarda (Administração e
Participações) Lida
" São Paulo

GUANal3ARA - RIO DE JANEIRO

•

Classe 33
Título
Termo n.o 758.823, de 14-7-1956
Jovem Guarda (Administração e Participações) Ltda.
São Paulo

S.PAULO - CAPITAL
Classe 33
Titulo
Têrmos ns. 758.824 a 758.841, de
•
14-7-1966
Jovem Garda (Administração e Participações) Ltda.
São Paulo
I EDIS TR I A BRAS ILE IRA

Classe 2
Substâncias e preparações quimitas
usadas na agricultura, na horticultura.

na veterinária e ' para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a- saber: — adubos
quimicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, barata,
cldas, carrapaecidas. desin fetantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e tosfatos
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de telev isãO.
pick-ups. geladeiras, eorveteiras, apare'ho: de retrigeraçâo, enceradeiras, aspiradores de ns . fogões, fornos e foga.
reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
p assar, batedeiras. coqueteleiras. .expremcdores li q uidificadores elétricos, maaliaas para picar e moer legumes e
:aras-, resistências elétricas. fervedores,
.stufan. ventiladores. paenlas e bules-tétricos, refletores, relógios de ar • re.
'acirrado formas elétricas, máquinas
totográficae e cinematográfica& cam n
oainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, tampadas. apare.
'hos de luz Fluorescente. aparelhos de
asmunicação interna, esterilizadores conlensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores. Interruptores, tomadas de
corrente tusivel. aparelhos fotograHcos
e eines:lassa:trágicos. filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproai'ração. abat-fours e lustres máquinas
para lavar roupas gare aso
doméstico
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em gera l e outris artgoa de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de mrral. aarldores de latas
arame siso ou farpada assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandelias. bacias, baldes, bim bom eras:
bules: mdinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides*
chaves: emanes, chaves de parafusos.
conexões para enzanamenta colmas.
caixas de metal para portões. canos de
menta chave, de fsnda chaves isglesa
cabeções. canecas. aipos, cachepots
centros de mesa, coqueteleiras caixas
Para ' acondicionamento de alaremos,
caldeirões, caçarolas. chaleiras cafeteiras, conchas coadores: distiarivaa,
bradiças: enxadas. enxadões sideras.
engates, esgtachos. enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espumadetraa formões. foices. ferro pare :orem
capim ferrolhia facas. facões. fedia-luras ferro comum a carvão , rr • ¡teimá.
serras. serrares, sachas, sacarrothat as,
;auras talheres atlhadeiras, torqueze.
tunis tôrmas nara ,toces. freias arma
estradas de ferro, frig:deiras: gandwa.•
relhas g ar`os. ganchos para quadros
uanzis nara , la rrna ci e ns: insigniaS; limas, lâminas. liroreiros, latas de lixo:
Jarras; machadashas. molas para porta
noras para venezianas, martelos. dar-ias, matrizes: navalhas: puas: pás, presa. p arafusos, nicões. porta-g elo; po-eiras. no:ta-pão. p orta-jóias. Paliteiro*
)anelas, roldanas ralos para p:as. rabi
,es. regadores: serviços de chá e café
enazes travadeiras, telas dt arame, torreiras. rrincos, tubos P a re encanamento
trilhos para pintas de correr. taco.

o
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MARCAS DEPOSITA 'AS
Publicaçâo feita de acOrdo com o ara. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicacto começará
a correr o prazo de UI dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderko apresentar MeV' oposições ao Departamento

Nacional da Propriedade faxdustrIal aquêles que se julg arena prejudicados com a cenceasâo de registro roqueriao

eravessas, turibulos. vasos vasilhames
e verrinam
Classe 13
Adereços de metais preciosos .43eMlpremo sos
sçâ;., . inita,óes adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adm.
aos de Cletal9 preciosos. semi-preciosos
a suas imitações. alianças, anéis. artagos de ‘antasia de metais preciosos
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloq ues de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi -preciosos
contas de metais praciosos, copos de
ciosos. diamantes lapidados, Fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas lanttjolas de metais preciosos. medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. pal.tos
de ouro pedras preciosas para jóias pe•
dras semi- p reciosas para Jóia pérolas
e imitastes de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chã e de caté
de metais preciosos, serviços de Kat);
de metal precioso. serviços de cafres :csi
de metal precioso. serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos. turibulos de metal
turnialirsas lapidadas e vasos de
metais preciosos

café, travessas, terrinas, orinóis
Classe 32
mostarda, moi cadela. nós moscada, nesvasilhas, vasos sanitários e ficaras
Para distinguir: Almanaques, agendas. ses óleos cornearivess. ostras avsta,
Classe 23
anuários, álbuns impressos, haletins, ca- aes, paios • pralinés pimenta. tios paras
Para distinguir tecidos em geral. teci- tálogos. edições impressas, revistas, õs. pudins, pickles, peixes, presuntos lStdos para confecções em geral, para gãos de publicidades, programas radio rês. peta-pois pastilhas. piazas nuchits:
tapeçarias e para artigos de cama o fônicos, rádio-televisionadas, peças tea q ueijos, raçõrs balanceadas paia mitrais e cinematográficas, programas
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
mais. requeijões. sal. aná sardinhas,
sircenses
caso& casimiras, fazendas ' e tecidos de
sanduiches. sorvetes. SUC.1 de tomai- e de
lã em peça& juta, iersey, linho, nylon
Classe 55
Frutas. torradas tap.oca. tâmaras. ralhapaco•paco, percalina, rama rayon, seda Para distinguir: Artigos de vestuarm rim, tremoços, tortas, tortas para alinatural, tecidos plásticos, tecidos imper- e roupas feitas em gemi' Aga"lho'
mento de anancus e aves. torrões
meáveis, tecidos de pano couso
aventais. olna-ga t as anáguas blusas
toucinho e vinagre
e veludos
b0M3. botinas. alusões boinas, baba
taasse 42
louros bonés capacetes cartolas cara Para distinguir A guard -ntas, a perita.
Classe 25
Bibelots, cartões postais, cartazes, dis- ouças casacão scdetes sapas ahaies vos, aula. omer, brauds, conhaque era
plais, desenhos artísticos, decalcomanias :achecols ralca rina chap(as. cintos vejas, temei genebra. pin, amuei licoestatuetas, estampas, gravuras, trinas antas combinasões corpinhos calça, res, acatai. punch. pipernum
aRkeePS
de vidro, figuras de ornatos, fotografias. is senhoras s
sucos de trutas seio álcool, vinhos ver:aia:setas
camisolas
imagens .manequins, maquetas, obras de n:,9.9
camisas
tnouth, vinhos espumantes. vinhos
:ama-ira-ma
pintura e cartazes para decorações e suecas cerou l 3t
quinsdos e whisky
para exposição, projetos, mostruários de saias. casacos chinelos dominós ecaar
Classe 13
mercadorias para propagandas
isso. fantasies tardas para militares co Para distinguir:
Bebidas espumantes
gov
'catais fraldas galochas gravatas
•
Classe 28
sem álcool. amuaria. gazosa, essências
iogos de ang a rie jaquetas laouê- tara refrigerantes, refrescos, reli-igara/a-.
Pará distinguir: Artrfatos de mataria,
tes, soda suco de frutas e xarepea
plastss o e de nylon: Recip:entes fabri- ovos NOS lenços manais melas
taasse 96
cados de material plástico. revestimen- malas mantas manda-Sai nantlhas ea
tos confeccionados de substâncias ani ;eras nalas penheat puluvei Palermas Agua sanitária: anil: amido; azu l da
p rússia e • uh-ramal para a lavadeira;
mais e vegetas: Argolas açucareiros reunas nouches polainas adaraas
armações para ócclos. bules. bandejas rthos. perneiras autmontas regalos abras:vos q uando para conservar o p pesa
bases Para telefoues. baldes bacias bol- robe de chamore. solpão sobretudos lir cêra para asSoalho, composições pa.
sas, caixas. carteiras, chapas cabos aispens itrias sardas debanho sandália ra limpar maauinismos: detergentes. dira
solventes para gordura: graxas para
para ferramentas e utensílios. cruzetas susteres shorts sun gas s ••olas ou datai
riedo
rr.soa. uniforme s
rol: as turbantavaest
e
ca lçados: licitados p ara drat manchas e
caixas para acondicionamento de alibranquear roupas; palhas e palhinhas de
mentos caixa de mater:al plástico para
Classe 37
aço: soda p ala lavanderia; sabão em
baterias, coadores, copos, canecas. cora
Roupas brancas para cama e mesa
Classe 14 • chas. capas para álbuns e para livros Acolchçoaslos para camas colchas. co- pó, sabão comum: sebo; sapartâceos
velas
Vidro comum, laminado. trabalhadc cálices, estos. castiçais para velas bertores, esfregões, fronhas guardanacaixas para guarda de ibletos. carris
Classe 98
em tôdas as formas e preparos vidro
pos,
jogos
bordados,
logos
de
cosinha
dias coadores para chá. descanso para
'ara distinguir: Perfumes, essências atcristal para todos os fins. vidro Indus•
pratos. copos e copinhos de plástirjoos lençóis, mantas para camas, panos para raias água de colônia águia de rOUC£14
erial com telas de metal, ou coraposi
casinha e panos de p ratos toalhas de ador água de beleza água de
guiem°
Oben espec.-tais. ampolas, aquários, as para soraetes. ca:x in has de p
para sorvetes. colherinnas. pasinhas rosto e banho, toalhas de mesa, tna- ana de rosas água de alfazema actua
1:ladeiras. almofarizes. bandejas. cube
ihas
para
jantar
toalhas
para
chá
e
barba "eras e tônicoa tiara ais
taa cadinhos, cântaros cálices. centre garfinhos de plástico para sorveres for: café toalhas siara banquetes, guarni: 'ara
abalos e p ara' a nele brilhantina
de mesa cápsulas copos. espelhos es minhas dt plástico para sorvetes discos
çiies paar cama e mesa tosa-unhas
' olinn 'batons - cosméticos Fixadores
torradeiras. frascos, formas para doces embreagen de material plástico emba
(cobre oãcil
p ameados oetróleos. óleos 'tiara os
lagens
d
mater:al
plástico
para
sorvefôrma para 'iôrnos fios de vkiro, gar
abeto. crave r eitivenescente cremes gora
umas de
p
res.
estojos
para
objetos
es
Classe
41
rafas. garrafões. graus. globos. haste
tarosos e Gorrldrias para limpeza da
Jarros. jardineiras. acoreiros. mantadei nylon• esteiras, enfeites para automó- Alcachofras aletria. alho. espargos') p ie e . mantri:ape . de
p ilatórios desc.
veis,
massas
anti-ruidos
escoadores
de
açúcar alimentos para animais. amido.
ras. mantegueiras pratos. pires. porte
'orardes vinagre aromático pó de armei
pratos.
funis.
Fôrmas
para
doces
tiras
amencloas.
ameixas.
amendoim,
araruta
jóias p alitemos. potes. pendentes. Per•aier pertttmado ou não, láp is oara
destais, saladeiras, serviços paía es para bolsas, 'ricas guarnisões guarni arroz atum. aveia avelãs aze te azei
•stana e sobranceiras, prep anadosi oura
rações
para
porta-blocos
guarnições
tonas
banha
bacalhau.
batatas.
balas
frescos saleiros. tubos. tigelas traves
rnbelezar cílios e olhos. carnsar
uns, vasos, vasilhames, vidro para al para liquidificadores e para bateeteiras biscoitos. bombons bolachas baunilha
rosto e p ara os lábios, sabão e creme
de
frutas
e
legumes.
geai
niçôe
d
ma
café
em
pó
e
em
grão.
camarão,
canela
draças. vidro para relógios, vareis
,ara barbear sabão liquide perfumado
e eibletos a m Pau e em pó. cacau carnes chá
terial
plástico
para
utensilios
vidros para conta-gotas. vidro pare
si não sabonetes dentifricloa em
Peo
guarnições para bolsas garfos galerias :ara inells chocolates. confeitos. cravo iasra
automóveis e para para-brisas e
ou. liquida sais cterfumados Para
para cortinas. ferro laminados, piás cereais. cominho creme de lete cremes
afifais
nanica
vap orizadores de perita
Classe 15
ticos laneheeas. mantegueiras malas diment ios • roctietes compotas. atm- ie escôvas
p ara dentes, cabelos. unhe
>sinais.
prendedores
de
roupas
puxado
gica
coalhada
castanha,
cebola.
condi
Para distingue Arielatos de ceâmice
cílios sa q uinhos p erfumado Preparo.
porcelana faiança. louça vidrada para res de móveis, pires. pratos palitei mentos para alimentos colorantes. loa em uó pasta. liq uidas e- dlolos
ros.
pás
de
casinha.
pedras
pomes
artichouriços. dendê doces doces de fru- Iara o tratamento dos unhas
uso caseiro atm" relhos de chá de café
disso5
de ¡acuar serviços de refrescos e de gos protetores Para documentos pu tas espinafre essène,as alimentares, em s entes e vernizes removedores da cutia.
água
para
uso
loméstico
padas
ervilhas
enxovas.
extrato
de
toê
scadores
de
.ffla
ÇINCelirra nerfuenada paro 09
bebidas a saber- abajures de tampão.
Mb04
açucareiros apanha-moscas . baalas de porta-copos. porta-nique:s. porte-notas mate. farinhas alimenticias. favas tia- Os e Preparados para descolorir unhar°
latr'na caneladas banheiras. Pisroiteiras porta-documentos placas rebites roda culas flocos, farelo fertnentos leilão Aos e pintas .ou sinais artificiais. 4/ezta
oara a pele
bidês bordas, bules sateteiras canecas nhas. recipientes. suportes suporea paia- f:gos frios. 4ruras sêcas na'-arais e crio
Castiçais chavenaS centros de mesa guardanapos. saleiro tubos, tigelas adizadas. glicose orna de mascar goi
Classe 49 •
compoteira cuhosê descansos de ()orce tubos para 'ampolas tubos cara serin- duras, grânulos. grão, de bici gelatina Para distinguir fogos, brinquedos. pop.
pias
goiabada geléias herva doce {larva
las, travessas, tipos de material
i, eenpos e artigos desportivos: Auto.
lana. escarradeiras. aspremedores tilar
/unis cri-ra ças globos Iard'neiras lar leo sacolas. sacos. saciu:nhos vasilha mate hortaliças lagostas tin g iras. leite tcanóvels e velenlos de brinquedo
para aconcliciinamento, vasos. ai- condensado. le'te em' pó legumes em arma rbrinquedo
aos larrões lavadedos. lavatarios lei. •ries
baralhos. bobe.
teiras ',.tas de ”nrcel,na matos 'aras atilas a frio e colas são Inaluidas conserva, lentilhas linguiça louro mas- rin- todos os esportes, bonecas, arveas
guelras molheiras. moi:amas nalite'ros -m outras classes, para borracha para sas alimenricias mariscos manteiga res de natal chocalhoe discos do Etrilád
dasnortivo Iricitiras ri, aves e
Pedestais p ias pires; nolvilhadires costumes. para marceneiros, para sapa- margarina, marmelada rnacarrai masPorta-facas notes puxadores recepta teiros para vidros pasta adesiva para sa de tomate mel e melado, mate mas. aves e animais, logos de armar togai)
sas
para
et:egaus
r
ai
plástico
e
mgeral
maio
molhos. moluscos de mera . luvas paro esporte. ~Iate.
cuins sale:ros; serviço de chá; taças
o ara
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PublIcaçáo falta de =todo com • art. t30 do Código da Propriedade Industriai Os date da aumica;se emimeçará
a eurrer o prazo da G diu para a deferimento do pedido Duramo esse -prazo poderão apresentar stlit,
,a;)w,l(-ors. ao Departamento
,
Nacional da Propriedade Industrial a,guéles que se jul g arem p reJunicarins coro a emules-aio de reçvxtre
reunerldd

ris

de utensilios domésticos, máscaras
Termos ns. 758.847 e 758.848, de
pana esporte, nadadeiras, rédes oara
'
14-7-1966
pesca. tamboretes e varas ; ‘...
Tecidos e Confecções S.A. — Tecosa
Rio de Janeiro
Termo. n.° 758.842, de 14-7-1966
Fonseca Guedes 8 Cia
Guanabara

1 ermo 1L9 58 .8a2, cie 14-7- iS6u
Caiç.idos - 1,1.1Vy . " Ltda.
:•):- ia Paulo

Ludl•
indtlet ,.., brasileira

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

Marisqueira Restaurant

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Clases: 41, 42 e 43
Para distinguir: Artigos de vestuários
Titulo de Estabeleciment,
— e roupas feitos em geral: Aga.saihos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
Termo n.9 758.843, de 14-7,?966
botas, botinas, blusões. boinas, oba.
Som — Indústria e Comércio S.A.
douro& bonés. capacetes, cartolas, cara.
Guanabara
poças. casacão, coletes. capas. chales
cackecols. calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinho& calçar
PRORROGAÇA0
de senhoras e cie crianças. calções. Calo

À

Indústria Brasileira

ças, camisas. camisolas, camisetas
cuecas. cercada, colarinhos, cueiros

Tfk'

salas, casacos. clsinelos, dominem. mbar
pes, fantasias. tardas para militares, co
iegiais, fraldas, galocha& gravatas. gor
tos. logos dt (ingeria. jaquetas, laguês
luvas ligas. Lenços. mantem, meias
latõs. mantas, mandribo. mastilhas. abe.
tes. palas, penhoar. pulover, peierinas
peuga pouches, poininas. pijamas. gra
lhes. perneiras, ..uumonos. -egalos
-abe de chambre, roupão. sobretudos,
“ipens6rios. saldas de banho, sandálias.
meteres. shorts. sungas. atolas ou slack&
toucas. turbantts. ternos, uniformes
e vestidos

Classe 8
Discos, aparelhos para tocar discos, aparelhos que é ao mesmo tempo rádio e
tocadiscos, rádios, alto-falantes, válvulas, aparelhos sonoros, condensadores e
antenas para rádios
Termo n.9 758.844, de 14-7-1966
Hamilton Caetano Drmnond
Guaartbara
r*-0 MOTEL COLOCA AO ALCANCE rd
'k,TODOS ,0 QUE ERA PRIVILÉGIO

Termo n.° 758.849, de 14-7-1966
Pedreira "Itatuba" Ltda.
São Paulo

ITATUBA
indástria brasileira
Classe 16
Pedras, paralelepípedos e guias para
construção, estradas e ruas
Termo n. o 758.850, de 14-7-1966
Irmãos Corrêa

Nome Civil
Termo o.° 758.854, de 14-7-1966
Malharia Marcel Limitada
Guanabara

k

lasses: 33, 41 e 42
Expressão
•TirníO n.° 7-58. 845,-Ãe 1-4-7-1966
Clodoaldo Ferraz Buema
São Paulo

BRASILEIRA

Classe 36
Confecções de vestuários confeccionados
co infios de malha para homens,
senhoras e crianças
Termos as. 758.855 a 758.860; de
14-7-1966
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

..CIDADE DE BARRE
Classe 32
Uma publicação impressa
Têrmo n.°- f58. 8.46, de 14-7-1966
Gráfica do Lar Amália Franco
São Paulo

DO LAR

Classe 32
Uma publicaao impressa

SILVIIilie

0.\•#*
•

""Xt===—•

Indústria Brasileira
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.° 758. 851, de 14-7-1966
IndústriLs Químicas Kalú Ltda.
São Paulo

lua •

indástria brasileira
Classe 28
Cola para calçados

PREÇO

Brasileira

Classe 36
Meias
'1' &mo n.o 758.863, de 14-7-196É
Salomone Cassuto
Guanabara

SANREMO
.Classe 41
Refeições

PRORROGAÇÃO,

rw JANTJÁRIÁ

Classe 35
Impressos de uso da firma correlacionados com suas atividades em materiais
tecivicos e instalações de linhas elétricas,
telefônicas e teelgráficas
Têrmo n.° 758.862, de 14-7-1966
Indústria de Meias Myrop S.A.
São Paulo

I ndústria

Minas Gerais

k DE POUCOS*

1 . MENSAGEIRO

Classe 36
Calçados
Terzno n." 758.853, de 14-7-1966
Sociedade Universitária Gama Filho
Guanabara

Pernambuco
Classes: 41, 4 2e 43
riria° de E,stabeelcituento
São Paulo
Classes: 41, 4 2e 43
Titulo de Estabeelcimento
Térmo n.° 758. 861, de 14-7-1956
— Material Técnico de Linhas
Limitada
Guanabara

Termo n.° 758.864, de 14-7-194
Capas Copacabana S.A.
Guanabara

tos'
Classes: 41, 42 c 43
Titulo de Estabelecimento
Paraná
Classes: 41, 4 2e 43
Titulo de Estabeelcimento
Rio Grande do Sul
Classes: 41, 4 2e 43
Titulo de Estabeelcimento
Pernambuco
Classes: 41, 4 2e 43
Titulo de Estabeelcimento

00 NÚMERO DE ROJE: CR$ 50

CAPAS
COPACABANA

Classe 28
Capas para assentos, revestimento e
fonação de veículos em geral

