47;,A

Pr
•

'.4

ESTADOS UNIDOp
NNf•

SEÇÃO III
AMO XXV -

N." 17

OEPARTANIENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 1967

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

daN
tio°n1li.in5i7te4c1- The Wellcome Foun.

N° 126.467
Brown Finture Com.
pany.
MPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA REPUN9 138.210 - Jader Carneiro' dts
José Spregacinere E.1 Filhos Ltda.
Brilhou Iron Works Inc . (no recurso Fontoura.
1f3LICA DO
( recorrendo do despacho que indeferiu interposto ao indeferimento do termo
N9 139.619 - Sérgio Janot Mari.
Rio, 16 de janeiro de 1967
o termo 147.080) .
474.954, marca Brillion) .
nho .
Despachos em Recursos
Banco NOvo Mundo S. A ( no reN° 139.707 - Jose ph VanderhaeRecursos interpostos'
curso interposto ao deferimento do ter- ghen .
O Se. Secretário da Indústria Ca rbOrundum S. A. Ind . Bras. de mo 171.369, marca Mundo Nêvo)
N9 240.115 - Poerio Carpigiant.
e raldo Souza Mattos - d .?.tt proAbrasivos (no recurso interposto ad
N' 140.189 - Amparo S. A. Agi,
lifiniento aos recursos interpostos nos deferimento
I Perfumes Coty Sab ( no recurso in- cola e Comércio.
do termo 89.237) .
processos abaixo mencionados a fim de
terposto
ao
indeferimento
da
marca
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A. •
N° 141.370 - The Quaker Oata
r,formar as decisões anteriores:
( no recurso interposto ao deferimento Instant Cleanser, termo 32 t .331) .
Company..
Np 378.538 - Marca: Iodoflex Pharma
S.
A.
Laboratórios
Farinatermo 124.294 ) .
N.9 141.507 - Sekiden Kagairu Co.
R:equerente: Lab. Vita S. A. - Re- doJosé'
Lorenzetti ( no recurso interposto ceuticos (no recurso interposto ao de- Ltd .
qorrente lif.enley 8 James Limited
áo deferimento do termo 101.029) . 1 I er'cnento da marca Farmadoze tern:o
N9 141.509 - Hiroshi Yano.
• Processo Indeferido.
Erich Feidner (no recurso interposto 362.003) .
N° 141.664 - Hiroshi Yano.
N° 314.173 - Marca: Ju yicap - ao indeferimento do termo 104.289) . 1 Magnebras S. À. Isolantes Térmicos
N9 142.224 - Manoel de Campou
2:iquerente: Lab. Moroso-Clínico S . A
(no
recurso
interposto
ao
indeferimenConfecções Mafran Ltda . (no .recurMello.
- Recorrente: Bozzano S. A. Comerto da marca, termo 375.495 ) .
N° 143.963 - General Electric
(4a1 Industrial e Importadora. - Pro- so interposto ao indeferimento do termo
Alberto Lundgren Tecidos S. A.
ri? 104.995) .
4esso indeferido.
(no recurso interposto ao indeferimento Company..
N° 415.559 - Marca : Luzalite
do tê.rmo 432.415 marca : A PaulisN° 144.383 - Panek S. A. I ndfasEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
r.equerente: Lanches Luzalite Ltda. tano) .
tria e Comércio.
RECURSOS
Proeesso deferido.
Unilever Ltd . (no recurso interposto
N9 147.809 - Mana Machiem
O Se. Secretário da Indústria ao deferimento do termo 446.966 mar- Company Limited .
Rio, 16 'de janeiro de 1967
4-1 eraldo Souza Mattos - negou proca Big Lux ) .
N9 148.865 - Goodyear Airgragt
Recursos interpostos
vimento aos recursos interpostos nos
Banco NOvo Mundo S. A, (no re- Corporation .
processos abaixo mencionados a fim de
N° 148.875 - Júlio César Lisbôca
Sime tal S. A. Ind . e Com. (no curso interposto ao indeferi...leme, do
manter as decisões anteriores:
recurso interposto ao deferimento da termo 458.592 Titulo POsto NOvo Re tarte
N 9 300.109 - Marca: Ospen - Re- marca Semetal, termo 397.885) .
Mundo) .
N,9 148.882 - Propaganda Arte S.
querente: Dial Farmacêutica Ltda .
Kenite Corp ( no recurso interposto
Jorge Ltda .
Exigências
necorrente: Farbwerke Aktiengesellsao indeferimento do termo 467.176,
Page-Detroit,
N° 146.871
dila ft . - Processo deferido.
N° 478.856 --- Casas Eduài'do SÃ. marca Kenitex) .
N° 149.033 - Union Carbide Cora
N9 310.506 - Marca: Formiplac Calçados c Chapéus.
Fernando Mattos ( no recurso interporation
- Requerente: Comp . Química Mut,
posto ao deferimento da marte Bangurn,
N 9 494.750 - Renovadora de TamN9 149.070 - Olin Mathieson Che.
i .11 de Laminados - Recorrente: Fór- bores Tanoeiro Ltda .
termo 468.224) .
mical Corporation .
,,,tl Corp - Processo deferido.
L. Monteiro.
N° 504.144
Unilever Ltd. (no recurso interposto
N° 344.170 --. Marca: Formiplac N9 149.193 - Inpowe; Work°
ao deferimento da marca Deterdent,
Recursos interpostos
II ue rente: Comp. Química Industrial
( PI oprie tary ) Limited
tertno
475.784)
.
je Lu minados - Recorrente: 55rmica
N° 150.430 - Librey-0 vens-Ford
Kibon S. A. ( Indústrias AlimentíBristol Myers Company ( no recurso
Cia p - - ProLesso deferido.
cias) (no recurso interposto ao defe- interposto ao indeferimento do termo Glass Company..
N9 151.643 - Masaaki Shida .
N 9 376.455 - Marca: Pen-V-K - rimento do termo 285.285 - marca: 477.722, marca Pyobencil) .
N° 151.716 - Sebastião Rodriguez,
Requerente: American Home Producta Ki-Amor) .
Somipal S. A. Ind. Paulista de MiIndústria
N° 163.409 - Inquise
Badische Anilin e Soda Fabrik Ak- nérios (no recurso interpostoao indeC,,orp - Recorrente: Lab. Leo do
Santo Antonio S. A.
Processo deferido.
tiengesellchaf e (no recurso interposto , ferime ri o do termo 733.015, marca Química
Brasil S. A.
N19 163.553 - Toyo RayonKab t123.,
N° 367.901 - Título: Frisotek
ao deferimento da marca Azophoska, Somipal ) .
hild Kaisha .
Requerento: Soc Tekno Ltda . - Pro- termo 354.335) .
N9 148.070 - Air Products ana
cesso indeferido.
' Fundição Vitória Ltda . (no recurso EXPEDIENTE DA Di VISÃO DE ,Chemicals, Inc .
PATENTES
Exigências
interposto ao deferimento do termo núN° 163.653 - Adriano Luiz Pinto,
mero 374.861, nome- comercial: PuaRio, 16 de janeiro de 1967
IVfa ria Amalia Soares ATOU) (no" PeN9 164.721 - Textil J . Serrano
dido de transferência da marca: Servir dição Vitória Ltda . ) .
Exigências
Sociedade Anônima.
Ind . de Bebidas Madri d
- tt-nu- 272.171 ) .
cumprir:
N° 163.751 - Ivone de Jelus Soarea
Termos com exigências
recurso interposto ao indeferimento da
Cordalina
Diversos
marca Madrid, termo 424.025 ) .
N°58.462 - Société de Produits
N° 163.775 - Ricardo Moreira Cai".
N" 328.728 - Comp. Hidro-Elétria.,1er;.
neiro.
Artefina S. A. Ind . de Fios e Ma- Chimiques Des TersroecsiZ
c a Fabril de Nzaré S A. - Aguar- lhas (no recurso interposto ao indefeN P 95.396 -e s Usines
N9 163 849 - Olympio Falssoll
de-se solução do termo 442.855.
Chi migues Rhon e-Poulenc Pinto.
rimento do termo 436.843 ) .
N9 104.165 - N. V. Philip's GioeiN9 164.139 - Fábio Montes de
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Azevedo.
(no recurso interposto ao indeferimen- lampenfabrieken ,
RECURSOS
N° 105.578 - Philips Petrolcum
N° 164.419
to da frase de propaganda: O' La-La,
Otello Coltro e Ad‘b.
Rio, 16 de janeiro de 1967
Company..
cio Pereira.
Lacta, termo 463.039 ) .
NP 107.049 - Pechiney Compag
N.9 164.9-45 - Standard Electrice
Marcos Eisenberg (no recurso interPeças Mu v'icp de Parahr.s,..3 Ltda
( recorrendo do despacho que indeferiu posto ao deferimento do titulo: Limpa- nie de Products Chimiques et Eleetro S. A.
rnetallurgiques.
4a termo 122.723).
N° 166.235 - Sablno Cia. Ltda.,
dora Brasileira, térmo 466.845).
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t ..- As Repartiçães Públicas
- As Repartições Públicas
Weverão remeter o expediente
cingir-se-ão às assinaturas.
destinado à Publicação nos
anuais renovadas até 28 de
/DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ''34CIAll.
Wornais, diariamente, até às
fevereiro
de cada ano e as
i/GETOF2
1 o,'
15 hora..
1 iniciadas, em qualquer época,
ALEERTO DE Brsn C PEREIRA
1 pelos órgãos competentes.
- A , reclamações pertinenJ
CtIEFr., DA 2r0'. 0
ReDACZO
les á i: . leria
ria retribuida. nos etiawn DO SERVIÇO Ot, Rut3LIC4ÇI:SC
: -- A fim de possibilitar ‘i
FL ORION° Gt..,toli\R?,.E.o; reme.R
Casos de erros ou omissões esil_I EL.0 FERREIRA ALVES
sa de votares acompadeverão ser formuladas pc;!
nhados
de f:darecimentos
DIÁRIO OFICIAL
<escrito, á Seção de Redação,
quanto a sua uplicaçõo, solL
ISEÇZO fio
das 13 as 16 horas, no máxi
ralamos usem os interessados
teçCo do •ubIlelchece Co expodlerota do Derertema,AP
sno até 72 horas após a seriei,:
rreferencialmente cheque ou
ee ecddeea , de Dr..,,,,d,aes, tnCu,Sriel Co U1.,IatÕ.Ie
0b ÓrrriOS oficiais.
do IndirtrIe e COrrtércle
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deparla.
tompoo.eu nen °timos do Diçtat2ratnto de In.tn•c N.O( Orai
. - Os ortginai.s deverão ser
mento de Imprensa Vacional.
dactilografados e autenticados, ressalvadas. por quem de
- Os suplementos ás ecli'.
direito. rasuras e emendas.
ASSINi TURAS
ções dos órgãos oficiais só se)
fcrnccely:o ::,s assinant.es qi.,
- Excetuadas as para o
r exterior, que serão sempre, REPARTIÇOF.S E PARTICUL ARES 1
'as solicitc . ,-(;:m no ato tio
FuNctoNÁRTn st
sua atura,
Capital e Interior:
' Onuais, as assinaturas peder-I
Capitai e inter,or:
I
te-ao tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$
- O funcewidrio mlbiiel)
6 0110 Sinestre . . . Cr$
4.500
i
'época, por seis meses ou ;2E1 Anu . • , . . . Cr 12 000 Ano • - . C'.
9.000 federal, para fazer jus ao derORO.
conto indicado, deverá provar
i
Exterior:
1
es;a condirão no ato da asAs assinaturas vencidas 0. no
Cr$ 13.11U0 Ano . •
Cr:2, 10.000 sinatura.
poderão 2er
3e1,3
- O ensto de cada
avisr; vrávio.
vã() 1177 prefiS o número (1')r) • dos jornais, devem os as.
pleir
atruscU'o f.:03 áaÍjics gf.
Pxyi fCt'ili:!IT C-CS assinan- in;ão de reTsiro, o 112a e o sinentes providenciar a res.
ciais
será, na venda avulsrz,
tes a verificação do prazo de uno em que findctra.
pe;'iica renooação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mcs.
validade de suas assinaturas,
.9 fim de 21'itor solução de ; re(! i; ncia Mini ma de trinta MO ano, e de
Cr, 10 por ano
na parte m)nrior do enderéko coni!nuidarle no ree2bimenlo (30) dias.
decorrido,

EXPEDIENTE

N° 166.406 - José Rosalina Kruel
N9 166.648 - Yoshio Nakano.
N° 134.535 - Compagnie Françai:e
N9 433.471 - Stelnz - 'Fábrica
ide Almeida.
N° 166.663 -.José Fernandes Crina- D.; Matiperes Colotantes.
de Relógios Oro Soc. An.ônima_
N9 166.412 - Vladimei Vale de bra.
N9 136.494 - Olin Mathieson Che; d. 11.
¡Carvalho.
N.° 157.496 - Charles Tacque jenue. minai Corp, _ation.
Pensou
, No 166.414
Márcio Figueiredo N9 115.720 -- The Upjohn Com- N° 137.813 - Francesco Vismara NP 440.265 - Primavera
Primavera Ltda.
cl. 41.
iDuffles Andrade
pany.
S P.A.
N° 166.519 - Mário Hiroshe.
' N 9 127.f:60
Harris-IntertYpe Cor- N° 138.311 - The International/ N° 453.254 - Sulawar - Com. ta
Nickel Company ot Canada, Limited. Ind. Sulamar Ltda. - cl. 21.
_
N9 166.676 - F M C Corporation. para boa .
N° 166.710 - Indústria e Comércio N° 129.827 - Richardson-Merrell N9 138.445 - S. D. Warren Com- N° 475.254 Realeza - Auto P6s.
pany.
de Peças Para Autos Quality Ltda. 1oc.
' to Realeza Ltda. - CI. 47.
N° 166.862 - Nicrotex - Indústria N 9 131.128 - Chernische Werke
N° 476.335 - Casanova - Bar e
Hüls
Aktiengesellschaft.
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
le Galvanoplastia Ltda.
Restaurante Casanova Ltda. - Cl. 4L,
INTERFERRNCIA
N 9 166.938 - Relssor S. A. 1n-1 N° 131.639 -- Halcon International,
N9 479.731 -- Albatroz
balo
dústria e Comércio.
Inc.
Rio, 16 de janeiro de 1967
Móra Ei Cia.
Cl. 36 (com exclusão
166.69 - Renato Ahcs de, N° 133.412 -- Imperial Chemical Inde sandálias e sapatos).
Lima.
tlustrjta Lirnited.
1Votificaç5o
N° 482.782 - Alto do !piranga
Ne 166.981 - A/exandre Kasser e No 134.619
Ciba Sociéíé ArionyIvan Michael Kasser.
me (em alemão: Ciba Aktiengesells- Uma vez decorrido o prazo de re- N9 480.433 -- Tranjantex - Te.
consideração previsto pelo artigo 14 ciclos Tranjantex S. A. C14 23N9 167.021 - Zeggio, Malut ei Cia. chaft).
\
Ltda.
N9 135.409 - "Shell" Research Li- da Lei 4.048, de 29 de dezembro de Comercial Alto do Ipiranga Ltda.
1961, e mais dez dias para eventuais
N° 167.143 - Takehido lçaiino.
mited.
•
•
N° 167.177 - Consórcio N-nclonal N o 136.005
Montecatini, Società juntadas de reconsideração, e do mesmo
N9 48'3 .517 Plastine Dunkolati
de Engenheiros Consultores Ltda.
Pen.ereze Per L'Industria Mineraria e não se tenien valido nenhum interessado,
serão logo expedidos as certificados Ind. Plástica S. A. - Cl. 16 (com
N9 167.230 - Union Carbide Cana- Chimica.
abaixo:
exclusão de tintas em geral que são
da Limited.
l
N° 137.718 - Farbwerke Hoechst
Jda
cl. 28).
Marcas
deferidas
167.249
Gordon
Lane.
N9
.Alctiengesellschaft vorm. Meister LuNP
435.986 -- Maranol - Labor.
Rohm fi Hass Ccm- cius 8 Bruning.
N° 167.402
N9 275.073 - Sabão DTLT - Ma_
N° 137.757 - Argus Chemical Che, rialva Ind. e Com. de Sabões Ltda. terápica Bristol S. A. - Cl. 3.
PanY•
Badesct
N° 487.276 - brio
N9 167.455 - Hans Wilniogn.
cl. 46.
Cl. 17.
Paula Ravsky
N° 167.471 -- General Ariline 8, N° 137.881 -- Wyandotte Chernicals N° 284.664 - Caça Luzitana
Film Omporation.
Corporation.
Rodrigues Teixeira Ei Irmão - cl. 41.
N9 488.511 - O Pagador de ProN° 167.472 - Stacy-Gifford Com- N9 138.051 - Comercial Solvents N° 316.096 - Albra - Alumínio messas
Cinedistri Ltda. - Cl. 32..
pany.
Corporation.
Cartas
do Brasil S. A. - cl. 16.
N9 492.818 - Deprol
No 167.489 - Artur Fischer.
N9 321.433 - Urre
Cl. 3.
Cotonificio Products Inc.
N9
139.075
Aerojet-General
CorN9 167.491 - José Golot.
da Mirre E. A. - cl. 37.
Faharaço
493.181 - Fabaraço
N° 167.492 - Valery Pethrnes do poration.
N9 328.783 - Agfomundo -- Co- S.N°
N°
139.141
.-United
States
RubA. Ind. de Arames Cabos e Molas
Brasil S. A.
mercial
e
Agrícola
.Agromundo
Ltda.
Company.
- Cl. 11 (caia exclusão de alfanNP 170.521 - Dymo Industries, herN9
139.202 - E. 1. Da Pont De - d. 41.
N°
341.953 - Rekord - Adam 0Oel ges).
Inc.
Nemours Company.
Fritz Repsold.
Aktiengesellschaft
N° 171.925
cl. 21.
N9 493.970 - Cofia .- Coluna Cia.
NP- 113.717 - Unilever N. V.
'
Fabricadora
de Implementos Agrícolas
N° 172.183 - General ,,lectrlc
N° 116.227 - General Electric No 367.#76 - Bosques de Viena S. A,
- Cl. 7 (com exclusão de moinhos de
Company,
Swing
Ind.
e
Com.
Ltda.
Sucessora
I
Fausto Bettini.
vento).
N9 173.091
N9 125.929 - Engelhard Industries de Perfumes Swing Ltda. - cl. 48.
José
dos
Santos
..
N° 496.522 - Serra Branca o.- J.
N9 148.445
N° 380.888 - Polyfenol - AntoMo
1 '
Barbosa - d. 2.
Montenegro Pires - Cl. 41.
Vieira.
N° 166.500 - Pedro Moreira Alves aN1 9 126.284 - Bruno Vassel 1. 1 N° 414.207 - Girasol - João TO- 1 N° 498.208 - Videbil - Bracco
Ileg Greshner.
de Brito.
xeira de Souza - cl. 1.
i Ind. Chimaca SPA. - Ci, 3.
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N9 499.157 - Regis
Fabrique NQ 498.681 - Dornbusch
..Marca: Everit
737.965 Em2rson Rádio
Phoni rl 1 1 C
Des Montras Vulcain et Studib S. À. Itci. e Cem. Ltda. - Dornsbuch
M. Evertex).
potarn (oposição ao termo 736.277
- CI. 8.
Cia. Ind. e Com. Lida. - Art, 109; Metalúrgica Mogi-Mirim á A. In- - Marca: Einison).
AP 499.194 - Candango 4 -.Ve- O3,
dústria e Comércb (oposi, iio ao termo 1 Unilever Limft .-d (o p osição ao trmo
mag S. A. Veiculas e Máquinas Agrí737.1,59 - Marca: Mala' -737.428 - Marca: Eve).
colas - Cl. 21 (com exclusão de ala737.181
M. Malta).
•
1
Indústrias Gessy Lever S. A. (opo.
vancas de câmbio, carrinhos para máNOT!CAR'CO
Caialit S. A. Ind. e Com. (oposiquinas de escrever e velocípedes).
ção oci termo 735.338 Ce- siçã oao têrma 737.453 - Marca;
N° 499.343 - Desa Nyl
Ind. de
rabel)
Opos:aaas
Boi Lig Centers Ltda. (oposição ao
Tecidos Desa Nyl Ltda. - Cl. 36.
Zinzobril Zicagem Ltda. (elasaisiin
Me:-dional.. S. A. CO 2rci, e. InN 9 499.538 - Silvia - Gráfica Síl- ao termo 737.251 - - Marca: -Laico- dústria (oposição ao tèrmo 737.296 - terr a) 735 034 - Marca . Bela Cer.p,
ter).
via Ltda. -• Cl. 38.
bril).
Marca: Eortinox).
N° 499.912 - II Hase
Frase
Arena Arquitetura Engenharia e AdMáquinas Raiman S. A. (oposição
P. Ni
aa meta 3 Isiailo ratda (opo.
Cia. Ltda. - Cl. 8- (com exclusão de ministração Ltda. (oposição ao termo ic tarriao 734.4(,1 - Marca: Raiman
siçaa ao .0rinci 739.37 Marca:
secadores de cabelo).
735.786 - Marca: Arena).
734.739 - Marca: Raiman).
Gessoiax).
Jowa S. A. Iaciústria Mecanica
hunible. Oil. Refining Company (opoArgos Industriai S. A (opoaição
DP 500.516 - Delta - Delta Proao • termo 730.345 - Nome Comercial:
dutos Químicos - Cl. 1 (com exclu- (oposição ao termo 736.625 - Marca: sição ao trmo 735.707 Jowal).
Easa).
Argos Empreendimentos e Participasão de óleos veget..'s e vernizes).
Companbh de Hotais Comodoro
N 53.733 - Vratoria
Victoria
&laxo Laboratories, Vniitec (oposi- ções S. A.).
(oposição ao têm= 736.376 - Marca: ção ao termo 733.051 --• 1V12. '(72: eloCompanhia 0=2rc.-1..ii e, Borda de
Ind. e Com. Ltda. - C!. 19.
N 9 500.789 - Carlinhos - Confec- Comodoro).
Campo (oposidio ao termo 738.385 --Marca: B o rda do Campei` .
ções Anho atada. - Cl. 35.
Planar Ltda. Plaaajamentos de VenPerfumes Cot, S. A. B. (oposição
N° 500.849 - Elmo - Tavaro S.A. das 'mobiliadas (oposição ao termo
Calcados Tersa S. A. (urosição ao
ao
termo
735.087
-Marca:
Coty- Cl. 8 (com exclusão de secadores 736.309 - Titulo: P:anan g'. nútermo 738 016 Marra: Terra do
Sul).
Fogo) .
para cabelo).
mero 737.828 - Lis. Plana).
ar
Flowerke
Hoechst AktiengasellsEquipascii Ecu afia men": -1.; de Pesca
Companhia Americana Industrial de chaft
N9 50r.(233 -- São Judas Tadeu (oposição ao tem. o 733.082 - S. A. (crsasiçLlo ao tênias, 736.584
Bar São Judas Tadau Ltda. - Cl. 33. Ônibus (oposição ao termo 735.944
Marca:
Parson).
Marca: F).
N° 501.376 - O Sag-tario - &t- Marca: Emblemática)
Oris Watch Co. Ltd. (coosidio ao
Argos Industrial S. A. (oposlção
S. A. Mineração e Comér- termo 735.134 - Marca: Noris).
ona A. Guiraud - Cl. 32.
ao ter no 729.876 - Título Arcos cio (oposição ao termo 735 629 N° 501.540 -- KrinosLaboratójohnsor
Johnson oposição ao ter- Tèrmo 730.346 - Título .
Arcos),
rio Krinos S. A. Inds. Química 6 Marca: Branco! "A" - T. 735.628 - mo 735.058 - Marca: J. J..
M. Branco'
T. 735.627 Farmacêutica - Cl. 48.
Indústria e Comércio de Peças Para
Frigorífico Serrano S. A. (oposiN 9 501.738 - Mozano - Mozano Branco! "A" - T. 735.626 - M. ção ao E. riro 735.740 -Atooraôvcia Brasa! Ltda. (o losição ao
Modas e Confecções S. A. - Cl. 23. Brancol "T" - T. 735.625 - M. Serra).
termo 736a)23 Rc-Solex).
Branco! "T"
T. 735.624
r.cg.:;
(on33tc,:da ao
M.
Indústrias de Bebidas Milani S. A.
N 9 501.946 - Mira - Editôra Mira Brancol. "T".
(oposição ao termo 734.268 - Marca: f. ern-,o 716.014 - Marca: Argos).
Ltda. - Cl. 32.
Aktiebolaget Eleatra! z (oposiaão ao Cachofran).
Restaurani:e Almo aorat Ltda. (oposl.
N° 502.029 - Filintur - Filmtur
Dou-Tex S. A. Indústria Textil dic ao temo 736.956 -s. Marca: Al.
Corrarcio Técnico de Milmes e Turismo termo 735.110 - Marca: TB Luz).
C. F. Boehringer 6 Soehne G.M. (000sicão ao termo 733.191 - Marca: manara).
S. A. - Cl. 12
Labcrata S. Ta Pa.maceu.
B.H. (oposição ao termo 735.956 N 9 503.430 - Stanlev - Stanley Marca: Saltnrino).
a ca (aryos:ek) ao termo 723.299 Bid_letas Mono'-l: S. A. (opesiçaio Titulo: Loaorsil)
Eletrônica Industrial Ltda. - Cl. 38
Luz Srearica (oposição
(com exclusão dm . impresso; em carta- aoCompanhia
termo 734.985 -- Marca . Brilhan ao termo 736.820 -- Marca: MonteDunifor Indústria e Com a rdo Ltda.
pio.).
zes, placas, tabuletas, veículos e bi- te)
S. A. Inclustaia*aaçjio (oposiçao 727.432 - Marcas
Arnau
lhetes imp..essos)
de Café e Chocolate Moinho! de Sementes Oleaginosas (oposicão
MP far: .
N° 504.010 - B - Bundy Marina deFábrica
Ouro S. A.
qo -ao termo! t:nno 738.003 - Marca: ?Olv).
)
"'
3-1 (a.00siça's no
S.p.A.Cl. 5 (sem dieeito ao uso 734.350 - Marza: (-)nosl
Rosa de Ouro).
São Paulo Alpargatas S. A. (caao- termo 735.533 - Marca. Imperial).
exclusivo da letra 13 isoladamente).
Abel
de
Barros
Comércio
e
Indústria
Albino r autao Coo:. n Ind. (opa,
N° 505.202 -- Aymora - Biscoitos
sição ao termo 735.264 Marca:
de Tintas S. A. (oposição ao tèrmo
-- Marca'
Aymoré Ltda. - Cl. 41 (com exclu- 734.340 - Marca: Clínicas - T. I sOano 6 Rodas).
slli. çlv‘lo° rari). "" 735'733
Veminas
S.
A.
tornaacio
e
Indússão de herva mat.).
1734.341 - M. CP,“.:2;).
MontE,.na S. •11/2. Fava:riba-h e Co.
tria (oposição ao termo 667.677 N 9 505.919 - N - Nacional Cia.
mércio ( o o aao ao Cora 739,914 ao
Construtora
Arco
S.
A.
(oposição
n'rca:
Distribuidora de ProdutOs de Petr4leo
Gutierres (oposição ao termo
têrmo 736.494 - Titulo: Arco!).
Ruiz
- Cl. 21 (cola exclusão de direito no aoFábrica
Alcinn 73c-saara. Câmara (oansiçâo
Santa
Roia
Ltda.
(oposi706.037
Marca: Ternura).
uso da letra N isoladarneote)
Nano Comerciala
uaa S. A. termo 7-13
ção
ao
termo
740.076
Marca:
josé
Maria
Murilia
B
N 9 506.168 - Saltite - Siara° Equi- Help).
Comércio e Ind. (oposição ao a:ria Samanguaiá Hotel Ltda.).
pamentos Eletrônicas Ltda. - Cl. 8
Companhia Atlantic de Petroleo
Companhia de Cigarros Souza Cruz 738.757 - Marca: Boza) .
(com exclusão de aparelho.; para barE. l:. Do Pont De Nemotioa and (oposioio ao Cano 7aa.)53 - Marco:
(oposição ao termo 735.229 - Marca:
bear).
- T. 734.970 - Sinal de Company (oposição ao tesino 736.252 Atlantic-Boa • lol .
N° 506.552 - Diesel Injetora Mapropaganda:
A Marco do Bom' GOsto). -- Marca. Côr Lan
Engacan En.oduria de Ccrareto
rítima - Diesel Injetora Marítima LiM Corelan).
Armado Lola aaooaidio mio té'rmo nu.'
mitada - Cl 6 (sem direito ao uso 'Confecções Tad: S. A. Indústria e
Comércio (oposição ao tèíttIO 735.879
Uni -levar Limited (oposiaão ao têrroo mero 7 • 3.1'1g - Mar-a: Eagema.c).
exclusivo de Diead).
737.505 - Marca: Syntaltoz - Ter- Marca; jacknyl)
Armações de %'-;an Proba S.A. (opa.
1\19 508.460 -- IVIarusca - Ind. e
Fambra S. A. Fiação e Malharia mo 737.500 - Marca: Luxor).
sição ao tiora3 735.2a8 Marca:'
Com. de Tecidas Marusca Ltda. de Lã (oposição ao termo 736.639 Billi-Bel(1
Cl. 36.
Gia-oflex S. A. Caclaaaas e Poltronas
N° 509.449 - Leite de Beleza 1010 Marca: Fama).
lujsie
Rer,1Ê„ (oposição
Auxiliam S. A. Financiamento Créau têtmo 733.136 -- Marca;
Bozzano S. A. Comercial, Industrial
e Importadora - Cl. 43 (sem direito dito e Investimento (oposição ao terLEI
AV
a
en
M.
259-11-a965
mo
738.233
Marca:
Auxilium).
a.m,;Aesmiours
lto .
er an es
:i-ci
jdi-t
e ooy, B
tfr.:uarre
S teRiu xr ebi nf
T
ao uso exclusivo da expressão Leite
Fram Corporation (oposição ao terde Beleza, que a/érn dc inaproveitável
Altera
o
legtslaçEo
do
faz.
mo 734.693 - Marca: Sefran).
marca de terceiro)
veira da Par; (oposicâo ao Vrmo nú.
pôsta de renda, adota clive>
Indústria de Produtos Químicos G T
mero 74.12 .Ma-ca: Zimbil aos medidas de ordem fiscal
N° 510.544 - •Yjs?: -- Pedro Boralli S/A (oposição ao termo 492.328 Termo 734 82(
o faze:selara) G d.f.. otitaao
- CL 15.
Mau c.a! Zimbo
Marca: G T).
Frios).
providências
João Rucian Ruiz (oposição ao têrInsign,a deferida
Arnau 1-. italustrializa.,
737.469 - Marca: Monkey).
VLG2Ç7SO £4
g.54,
N9 451.093 - Holiday Auto mo
ção de Sem.nara 05z0g'nosas (opas1.
Lanifício Mococa S. A. (oposição
ção ao 'Term ... 738.001 -- Marca: Ra.
PREÇO: Cr$ 209
Aluguel Holiday Ltda. - Cl. 6, 8, ao termo 738.336 - Marca: lVfacoca).
ções BP I UCC;1115$ Polyvtaaj.
11, 21, 32, 33, 38 e 50 - Art. 114.
A VENDA:
Indústrias de Tintas e Vernizes EveSão Poala A,paagatala 5 A. (opa.
Nome Coneereid deferido
Na Ga-aaaaaasza
rest Ltda. (oposição ao termo 737.981
sição ao lê Toa 737 030 -- Marca:
Marca: Everite
N 9 328.032 - Fi loaa`ex Fibras TêxT. 737.980 Sação de Vendas' Av Rega:Roda Viva - nrmo 738 '.SM - Mar.
gues Aivea.: 2
teis S. A. - Fibratex Fibras Têxteis M. Everit).
ca:
- Tarrao 735.2(5 Produtos Alimentarei: Torrão PaulisS. A. - Art. 109, n° 2.
ca • Plano 3 Podas).
Agancia I:
salzc e..1 Fazenda
N 9 348.928 - Porcelana Condessa ta Ltda. (oposição ao termo 737.095
ABC Rani, 'rt co.,x. n ,j.) S. A. (oroAtende-se a podido!. pelo Serviço
Marca: taiumel):
Ltda. - Porcelana Condessa Ltda. R'(.:ãn ao têriao 7/6 779. •
Eaoressao
Raom
i
s
ililse
Por''
Marquardt, Scherer 6 Cia. Ltda.
Art. 109 n° 3.
'3 ro1; .cpni : •
S
G.), :ato
(oposição ao termo 735.508 - Marca:
Pra
a no).
N° 450.593 - Patricia Imp. S. A. Cacique).
IN.:a soda: do
(oposiçaio ao o....mo 153, a115 mod, itia
• - Patricia baço . S. A. - Art. 109,
Indústria
de
Tintas
e
Vernizes
Eve.;
dustrial de Antonio Saldanha Rodri,
ri 9 2.
rest Ltda. (oposição ao têrmo 737.974
gues).
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de hoOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar.
correr o prazo de 60 dias a;a1z1 e deferimento da pedido. Durante esse prazo poderio apresentas suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 758.865, de 14-7-1966
Capas Copacabana S• Ak.
Guanabara

Classes: 24, 28, 31, 33, 35 e 40
Sinal de propaganda
• Termo n.° 758.866, de 14-7-1966
Lapidação Brasileira de Diamantes
Limitada
Guanabara

mesa: Aloodão, alpaca, cânhamo, cetim,
1 ,u0a. ,. uniras, fazendas e tecidos de,
ia em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, teci-los imper.
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Termo n.° 758.871, de 14-7-1966
Veb Lokomotivrau — ElektroteCenische
Alemanha

linhaça, produtos para diluir tintas, resinas, secantes, soluentes, tintas em pó,
liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, ferro, paredes, construções e decorações, thiner, vernizes e• zarcão
corações, thiner, vernizes e zarcão
Termos ns. 758.874 e 758.875, de
14-7-1966
Sherwin-Williams do Br;isil S.A.
Tintas e Vernizey
São Paulo

Tèrmo n.'. 758.878. de 14-7-1966

Laticínios Gelsud Ltda,
Rio Grande do Sul

eisudi
1ndúst7ri

Bresileirn,

Classe 41
Banna, ertrilCS, cremes de 1Wite, nAC/11CS
alimentícios, coalhada, firos, leite, leite
Lacquer-Fló
condensado, manteiga margarina, presuntos, patês, queijos, requeijão, salsichas, salames e linguiça
Classe 16
Termo n." 758.879, de 14-7-1966
Cal, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal Propengi —Engenharia Industrial, Propaganda e Planejamentos Ltda.
hidráulica, tintas (para paredes e
Minas Gerais
muros), geSso
Classe 28
Esmalte (para uso industrial), funis, gomas de algécega, lacas, massas para PROPENGI Engenharia lselwitridi
pintura, óleos para pinturas, óleos de
linhaça, produtos para diluir tintas, resi- 5inpnaisadti'e PiaselaninniVLitk
nas, secantes, soluentes, Untas em pó,
liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, ferro, paredes, construções e deNome Comercial
termo n.° 758.876, de 14-7-1966
Termo a.° 758.880, de l44-1966
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Zair Pinto do Régo
Citylux S.A. Comércio e Importóceo
Pernambuco
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e sues partes
Integrantes: Aros para biela:cias, auto.
DE NAMANTES LIDA.
móveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de cárablo barcos,
Nome Comercial
breques, braços para veiculo& bicicle%mo n.° 758.867, de l4-7-f' tas. carrinhos de mão e carretas, camiGuanabara Aplicadora de Papéis de nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços. carros.
Parede Ltda.
tanques, carros-inigadoes, carros, ciarGuanabara
oças, corroerias, chassis, chapas circulares para veletalos. cubos de veiculo',
fPR,RROGAÇÃi9,
corrediços para veiculo& direção. deli.
gadeirm, estribos, escadas rolantes, ele.
PRORROGAÇÃO
vadens pare passageiros e para carga,
IOUMBARA
Wocictsete- PcÀo lail;nte
freio& fronteiras para veiculas, guidão.
Niedfivo
Urra
Onda
locomotivas, lanchas, motociclo& molas,
OMR POMA
Classe 8
motocicleta'. motocargas, moto furgões,
Frase
Indtitria Brasileira
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lásnas,
para-brisas,
ç—ro7i.;rri
pedala.
pensões
758
. 883, de
Classe 16
rodas para bicicletas., ratos 'sara bkIcie(Prorrogação)
Artigos da classe
tu& reboque, radiadores para veiculo..
The
— Williams Company
Classe +1
1"brn108 ne. 758.868 e 758.869, de
rodas para veiculo& senas. triciclos, tiastutos Unidos da Amerie.
Aguardente
de
cana
14-7-1966
rantes para veiculo., vagões, velocIpa
Acjfa Aktiengesellsehaft
a.° 758.877, de l4-7-19Sa
des. varetas de contrõle do afogador e
Alemanha
(Prorrogação )
acelerador, tróleis. troleibus. varam de
PRORROGAÇÃp'
L___
Maria jalia de Mattos do Nascimento
carros. toletes oara 'carros
Cotias
•
W mas as. 758.872 e 758 . &73, de
rfaiRoagÃo
Guanabara
fflÉsál:i/t1P10,
14-7-1966
Sherwin-Williams do Brasil S.A.
fintas e Vernizes
Classe I
%tf, 9X0-ib
3ão Paulo
Tinias, esmaltes, vernizes, sinuisictos, lacas, redutores, solventes, óleos, resino,
PRORROGAÇÃO
removedores, secantes à base de chumbo,
de prata, de zinco, de metais, de borraClasse I
1C R O M
cha, de caselna, de gelatina e albumina
. Tinadores fotográficos c filmes
" &
FOLHAS ESPOSAS
sensibilizados Raio X
Tármos as. 758.881 e 758. 88,2 de
Indústria Brasileira
Classe 6
indústria Brasileira
/4-7-1966
Prensas para esmaltar
The Sherwin-Williams Company
1;;-- 73.870, de 14-1-106
?Atados Unidos da Améidca
S.A. Vonificio Oáve a
Classe te
Guanabara
Cal, produtos para tornar impermeaortlCias& l:antes as argamassas de cimento e cal
ft EXOLVENT 19
Para
distinguir:
agendas,
Xemarsta" hidráulica, tintas (para paredes e anuários, álbuns Almanaques,
impressos, boletins, camuros), Osso
Classe 16
tálogos, edições impressas, revistas, órClasse 23
Classe 28
gãos de publicidades, programas radio- Cal, produtos para tornar imperineabilhra distinguir tecidos em geral, teci Esmalte (para uso industrial), funis, go- fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- zantes as argamassas de cimento e crd
r para Confecções em geral, para mas de algécega, lacas, massas para
hidráulica, tintas (para paredes e
trais e cinematográficas, programas
rias e para arti g os de carne e pintura, óleos para pinturas, óleos de
rintror) e gêsso
circense
LAPIDAÇÃO BRASILEIRA

&Oltil •
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Cáfila) dn PrOp:711Cdada Erd112t.?la!

dato da publleagüe camogara

a uurrea ci prazo do Ge dica garaj o deferimento dr. pedido. Durianti esc@ prezo pOdMto aDrcientar meã opos!õc aoDepartar_vaaim
Nacional' cia ProPrtaalada kadustrici canêlw gua co ,51113aram weStzdiezdaa cew á..
c22r~
22aRlatsaa ,3!9.,.22tdo
•Termo n.o 758.907, de 14-7-1966
Indústria de Calçados Josary Ltda.
Minas Gerais

hdústia CaOçados
Josary Lida.
Nome Comerciai
Termo n.° 758.99, de 14-7-1966
• aprt 2tilea VOOSDajuOD, a ural3eiaaay
São Paulo

roa logos c23 Ungsmc. laguet,sa, bques.."

iuvas, ligas. lançoa, mantes., metaa
mates, mantas, cnandribo. mastilhas,
letós. palaz. penboar. anOver. palatinas.,
peugas. guaches. pciainas. p.faanas. pu.H
atice. perneiras. çai MODOS regalas.'
robe de chambre: roupa°, sobretudos»
uspensórios. saldas de banho. sandálias..
sueteres. chorei. elnU.,9. atolas ou clacka.
: ;a:rtion. uniformes
toucas. turbant Ca.
e vestidos
Termo n.o 758.911, de-14-7-1966
Tecelagem e Confecções Fama rada.
São Paulo

520eçá' de, Mendo

Classe 36
Para dlstinguir: Artigos da vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. magnas. blusaa
botas. botinas bluaões. bo,nas. tmlsa
doureis. bonés. capacetes c.2.rulas cara.
Nicas. casaco -oletes. -apas. chales.

• ca abacela. ca iça los. cri a néas. cinto%
cintas. comaanaçôas coroinhoa. calças
de wnhor,a2 e 'de crianças mIçõeo, ca)•
çcs camisas. camisolas aamisetan,
cuecas. ceroulas. colarinhor ateima
saias. casacos. e-Ortelos 4..ro.nós echar
asa. fantasia% tardas para, manares. co
fraldas. oaloahap. gravatas, gor•
ata togo 1
•aguês
luvas. lipaa
meias
•enos
nnuteks
tnanras cnandriao mantilhas. pa.

tetéia palas nenhoar paiovat pelerinaa.
penas. pouches Dulain,i. winmas, punho4 p erneiras. guituuno.5 regalos.
roles de chambre. roupão. sobretudos.
auspensórios saldas de aanuo sandálias.
(meteres. shorts. sungas. sfraa ou slacks.
toucas. turbantes .ernns uniformes
e vestidins

Têrmo n.9 758.910, de 14-7-1966
Tecelagem e Confecções Fama 'Ltda.
São Paulo

tricanweão

•
Classe VI
Par, distinguir: Artigos de vetuftrioa
e roupas feitas em geral. Agasalhos
aventais, alpargatas. anaguaa, blusas
bota , botinas. blusâas, boinas baba.
douroa. bonés. capacaars, carroiaa. cara.
ouças, casacão. colais. capas, chatas.
eachecols. calçadas. chapa:, caatoa
;nuas. combinaçõas. corou:ha:s. CE;;ÇaS
dolina. "batons" co. uencos. tirzadores
de penteados. petróleos. óleos para CU
'abalo. crave reiuvertascante cremes az a
-da'senhorciçalõecas camisas. camisolas, camiseta.%

cuecas. ceroulas. clarinhos. meiem

saias. casacos. chinelas, dominós, acharpes fantasias, fardaE para militares, co.
:eglais. fraldas. galochas, gravatas, gorros nos de angaria- taquaras: leques
ta vas ligas. lençoi mantas mama:
maiôs mantas. mandrião mantilhas. pa•
letais palas. penhoar pulover pelerinas:
mulas. apuai= oo!na aaa pilamas pu
nhoa pernatraa. Q monos regaloa
roht de chambre roupão sobretudos
suspansórios saidas de banho. sandálias.
slacks
suciares. shorts sungas stolas
I, 'mirres
tocas turhaat. s
Termo n.° 758.912, de 14-7-1966 —
acitistrias
Castelo de A v
Alimentícias Ltda.
Guanabara
aagag'in.:

• do Mundo
ít,
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas etn geral: Agasalho,
av . oals. alpargatas. anágua% blusas
bota% botinas. •isõee, boinas, baba.
doures. bonés. capacete, cartolas, cara
pinas. casacão, coletes capas. chales
cachecols calçados. chapéus cintos
cintas, combinações corianhw. calça
de senhora . e de crianças calções cal
camisetas
camisas
camisolas
ca'
r•
ceroulas
colarmho ,cueiros
salas. casacos, chinelos dominós achar
vaaa fantasias fardas nara mi l itares co.
?aglais, fraldas, galochas, gravares. gor-

To

Termo II.° 758.914, de 14-7-1956
O Clássico — Jóias S.A,
Minas Geraia

Ciã aaa '

21. 9 758.919, de: 14-7-1966
Brinquedolandia Ltda.
Minas Garals

•

Classes: 8, 13 e 33
Titulo de Estabaelcimento
Termo n.° 758 . 915, de 14-7-1966
O Clássico — jóias S.A.
M:aas Gerais

Classes: 8, 13 e 33
Sinal de Propagcnda
'Rimo n.° 758.916, de 14-7-1966
Tarcísio José de Campos
Minas Ga-ais

ÏMOCA
Classes: 41, 42 c 43
Sinal de Propaganda
Termo n.° 758.917, da 14-7-1956
O Clássico — jóias S.A.
Minas Gerais

Jcalherà O Cassica

Q.MiRS SC,'!3 Hzrzonte
Classes: 8, 13 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 758.913, de 14-7-1966
Reinaldo Pacifico de Oliveira
Minas Gemia
a.

Nome Comercial
Termo 758.921, de 15-7-1966
Rosam —• Comércio e Representaçõl
Limitada
São Paulo

hOSAM.A
Classe 11
Ferragens em geral
Térmo na. 758.922. Ci:e 15-7-1966
Assumpal
Indústria e Comércio â
Artigos Domésticos Ltda.
Silo Paulo

,,ISS111,1PAL
Classe 11
Pequenos artigos de metal para tis2
domiciliar
Termo n.o 758.923, de 15-7-1966
Incor Indústria e Comércio o
Representações Ltda,
São Paulo

INCOR
BrasiIgira
Classe 41
Gorduras e óleo scomestívels
Termo n.° 758.924, de 15-7-1965
Vinco Facas Industriais Ltda.
São Paulo

uskl

fitulo de Estabeelcimento

viedj@indjeli

Clases: 33, 38 e 49
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 758.920, de 14-7-1966
Alumínio do Brasil Noroeste S.A0
Pernambuco

Classe 41
Oleos cair .>stiveis
Têrmo n.° 758.913, de 14-7-1966
O Clássico — Jóias S.A
Minas Gerais

Ciasses: 8, 13 e 33

BriJn

Classe 41
Pão, btilo, rosca, conEeitJs substancias,
alimentícias panificadas

VIPOJ
taci. Brasiln ir
Classe 6
Facas inchistrinia
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MARCÂS DEPOSITADAS
Publicação gaita do avardo com c art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação eonaeçala
a COE= O Prazo an 60 dias liara o deferimento do pedido. Durante asa prazo poderão aprccentrar suas oposições ao Dcpartamento
1, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem p rejudicados 00122 o eanaeasâo
realatPo
reataeatCa

Termo n.° 758.925, de 15-7-1966
parcialmente preparados: Abrasivos em
2, elaza Comercio e Representações Ltda. oruto, argila refratária, asfalte° ata
São Paulo
aruto, algodão em bruto, borracha em
arco, bausita. Jenjoun, breu. cântara

BELEU
'Nnd o BrasJ.ieira

motim, chitres. ceras de plantas, cera:

vegetais de carnauba e aricuri, erma
/e cavalo, crina em geral, cortiça eu
bruto, cascas vagetais, espato, erva:
Classe 23
,ra distinguir tecidos em wral, teci- medicinais, c:Etratos oleosos, estopa
easofre, fõlhas, !tilaras vegetais. /lotes
tu.s para confecções em geral, para
t,•pnarias e para artigos de cama e Secos, grafites, goma em bruto, gran;tc
:-ncsa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
em bruto, tteselghur, liquidas de aiart
1,.,-oá, casimiras, fazendas e tecidos de tas, tutu eta bruto ou' parcialmente
1. , em peças, juta, jersey, linho, nylon preaarados, minérios metálicos madei.
ja ,aaa-paco, ara-calina, ratai, rayon, seda cais e.i bruto ou parcialmente traba;maira/, tecidos plásticos, tecidos impett- filadas, co torna, serradas e aplainadas
manganes, óleos de cascas anatais
meáveis, tecidos de pano couso
aleos em bruto ou parcialmente prepa.
c veludos
r adas, plumbagina em bruto, pó de
Termo n.° 758.926 de 15-7-19'66
moldagem para fundições, pedras h:inEscritório Comercial Silva Sanchez"
t:aclara piche ena bruto, pedra calcária,
plantas medlcinaia, pedras; cm l7-,:s%
S/C.
quebrai:1o, enlace vegetais, resinas, re
São Paulo
sinal: nanaria, resíduos. texteis, silicio
selvas, talco em bruto. aisto, zisto
Â ESCRITORIO CO J.betuminoso e silicato
MERCIAL SILVA -.
Classe 5
SANCHEZ.S/p,__ ...Aço co bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
l sarcialmente trabalhado aço pólio. aço
Nome Comercial
Térins.s as. 758.927 a 758 . 937. 758. 939 .efinado, bronze, bronze em bruto ou
abrcialmente trabalhado, bronze de
a 758.974, de 15-7-1966
manganês,
bronze em pó. bronze em
Dirceu Datti
barra. -em C io, chumbo em bruto ou
São Paulo
oarcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialtmerate
trabalhado, eouraçafs, estanho buuto ou
:Ind. BP&TIeird
.oarcialmente trabalhado. ferro em brota
em barra, ferro manganês, ferro velho,
guta em bruto ou parcialasento trabaClasse 1
Azul da prússia, azul ultramar, aluminio ffiado, gusa temperado. gusa inaleóvel,
em pó para pintura, ácido nítrico, alu- a=mahms de metal, lata em fôlha, latão
men. água oxigenada água raz, álcool em fõlha. latão em chapas, batão em
para fins Industriais, alvaiade, anti-cor- vergalhões, ligas metálicas, limalhea.
rosivas, ácido arsênico brilhantes a óleo magnasio. manganês, inania não trembrometo de amônio, bicromatos, cloreto Ihados ou parcialmente trabalhados, me.
de sódio, cloreto de amônia), c/ereto de tais em masca. metais estampados.
metais pata solda, níquel, zinco
potássio, carbonato de sóch corantes
Classe 6
paaa - uso na indústria mineral, creosoto
para indústria, carbonato de rnagnésia, Para distinguir: Máquinas de costura
aloreto de zinco, cloreto de ctl/clo, es- e suas partes, a saber: alavancas marmaltes, goma-laca preparada, glicerina cadoras, acolcroado-res, arruelas, alapara uso na indústria, hiposolfito de só- vancas protetoras, alavancas de ajuste,
saio, iodureto de amônio, tddraao1Rto barras de agulha, barras de calcador,
laca, massa e base de óleo para corre- bases, bielas, bobinas, braços, bordado2o de pinturas, nitrato, óleos, potássio re6 a zoutache, cabeças, chapas de agude sódio potassa para uso na Indústria, lhas, chapas frontais, chapas de frisar,
secantes para tintas, sais para arsênico chapas frisantes, valçadores, olindros,
usados na indústria, sulfatos, tintas, tin- caixas de bobinas, cabeças de máquituras tintas a álcool, vernizes e LverniZCs nas, debruadores, enchedores de bobinas, embainhadores, embainhadores ajasa álcool
Caveis, embainhadores de -ponto-ajour,
Classe 2
Substâncias e preparações gulee franzldores, fôlhas separadoras, ganchos
toadas no agricultara, 113 hOf tiCtlitOZ, oscilantes, guias, geias de ourelas, im.
gra veterinária e para nas unitários, a pelentes, isoladores de volante, /angule.
c isoladores de pedal, mecl.dores de
ufa-Nas tas
para fins sanitários, a caber:
sraeros, pregueadorcs, pés e embainhacsalmicos, ácidos sanitários, águas Êe- dores de viezes, pregueadores, pés e emsinfeSantes, álcalis, bactericidas, bartfl- bainhadores, pedais, pés serzidores,
recÃao, carrapaCcidas, dcsinetantos cde- guladores do ponto, rodas e isoladorea
C
aía:antes, enxertos, Pertilizanraa
de correios, tampas do carril, volantes
formicidas o fosfatos
Classe 7
Classe
Máquinas e utensílios para serem usaAlcool para farmtatlas
das exclusivamente na agricultura e
12:Irra 4
horticultura a saber: arados, abridores
Ct.±.:„. tencias e produtos de cJa, ceu c21. de sulcos, adubadeiras, ancinhos mevegainl ou minoro!, co
ou cânicos e empilhadores conabitradoa,

arrancadorès mecânicos para agricul-

tura batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, ceifadeiras, . carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccltura cultiv latires, debulhadores,
destocadores, desentegradores; esmagadores para a agricultar,_ escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras gadanhas
garras para arado, grades de discos
Ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricul.
tura máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
torquir de triturar, de esl:arelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveri.
Ear desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais máquinas
amassadoras para -Ins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhar para co
pinar, máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de deshanar. tiara ensacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Para distinguir os seguintes &algos elétricos: nádlos, a parelhes d e televW30,
pick-ups, geladeiras, aorvetairas, apare.
lhos de refrigeração, enceradeiras, a&
piradoras de pó, fogões, fomos e toga.
mima elóevicos. chuveiros, aquecedores.
Wançae, barros elétricos de .engomas e
nassar. batedeiras. comaoadelras.
medorea liquidificadoces elétricos. má.
quinas para picar a 0102r legumes e
carne, resistências elétricas, iervedorea
estufas, ventiladores, paenlas o bule
elétricos, refletoras, relógios de ar mafrigerado, tomas elêtricas, máquina.
fotográficas e cinematográficaa, campainhas elétricas, garrafas térmicas. megni:lixes automáticos, lâmpadas. aparelhos de lua fluorescente. aparelhos de
comunicaçâo interna, esterillzadores con.
denodaras, bobinas. chaveta elétricas
consutadceas, Interruptores, tomadas de
corrente, fuslveL aparelho: fotográficos
e cinematográgic.os, filmas revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. cot- iours e luokes, máquinas
para lavar roupas para uso

doméstico
Classe 9
Inatrumentos musicais de cordel e suas
partes: tr:o/ao, lira. dagao hamonion.
cravo% espinetas, citaras; violinos; violas; batiam; pianos; violoncelos; contra,
baixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicai de sopro:, meta.
licoa ou 12a0 e mas partes: barítonos
oax-trompas, sanofones, trombones de
pistão; clarins; trombetas: cornetins
clarinetes; plfanoa; flageolets; flautas;
eboós; //acme; trompas de pla3es;
gaitas; gaita. de .bôca; ocarinas; chamo

melas: outros Instrumento, musicais;
gaitas de fole; harmonluns; adufes; sO2tonas; harmônicas e castanholas
Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semi,
preciosos c scas imitações adereços da
0,'dras proc.-43r .a

suas inittaçóc% a-!tu.

nos de metais preciosos. seni! aa:a.elcaca
e suas imitações, alianças, sa.13, are:igos de 4antasia de metais preciosa%
balagandans d metais preciosos co
semi-preciosos bandejas de matais pra,
ciosos. berloques de metal preciose2,
brincos de meta ! precioso oa rar,-._preciosos, bules de metais prec:baca,
carteiras de metais preciosos, colarea
de metais preciosos ou semi - preciosnr,
contas de metais pierosos, car,as
ciosos, diamantes lapidados, fie ea: ouso
fio de prata. fivelas de metais; preclta,
soa cafeteiras de metaia Preciorus,
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhan de metais twecioscis
semi-preciosos e suas imitações, Ç.,;251,":3
ouro pedras preciosas para fdlea aaa

draa semi-preciosas para jóia perolLs
a irlitaçd.:a de pdrolas, pratos de matais preciosos, serviços de chã a do cniâ

de metais preciosos, serviços e;:. Uca'
de metal precioso. serviços dla C-J.WE.SCO3
de metal precioso. serviços cão erdad:-:2,
da frutas de meta) precioso, ee:MÇC-13
sorvete de metal Ercecicen. CanleFee d:"."
mc-zarij preciosos, turavaloe dn meltt
Womalloas lapidadas e vasos de
metais pre£110sos
4
Qccso
Vidro comum, laminado, tra521sa:3
crio t-Sdas as forinaa o preparas, vi4
cristd
:, para cc-los co fins,
tv",,ni, com telas de metal ou compceçGcs especiais: ampolas, aquârlos.
aadciras, almoiarlace, ba&..ajus, etelÀ;J.

tas, cadinhos, cântaros, cálices, ce-aZai
de mesa, cápsulaa, copos, espelhos, çscarradeirae, frascos. formas para do
fôrma para fôrma, Po: de vidro, osaa,a
rafas, garrafões, grous, globos, bare,
jarros, jardineiras, 1.1coreiros tammat,3tua, atanagueiras, Traies,
jóias, paliteiros, Rotas, pendentes rp
destais. saladeiras serviços para ata
frescos. ezlelroa, tubas, tigelas, &avena
soa, vaaaa. vacilhamea, vidro para vldraças, vidro . para relógios, vare,
vidros para conta-gotas, vidi O p"2-''i-rà
automóveis e para bara-balwa e
Idearas
Cerce 15
Para disengu:r: ArtCatos de c<3.2mice.,,
porcelana, faiança, louça vidzada raras
uso caseiro. aparelhos de chá, de ecr::,`,,
de jantar, serviços de refrescos e da
bebidas a saber: abajures de lampitaa
açucareiros. apanha-moocas, bacias da
latr:na, bandeijas banheiras, biscoleirén
bidês botijas, bules catleteira canecas
castiçais, chavenus, centros de mcao,
cempoteira, cubosé, lascansos de posaaaa
ana, escarradeiran, espremedores, .fallaia
funis, garra‘as, globos, jardineiras laaa,
aos jarrões, lavededos, lavatórios Va,
tairas, maçanttaz de porcelana, maaaa
aueiras, triorae/vats, moalogas, jaalitaaif`.
greclesais, pias, pises; polvilhadireL;
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Eaubliotaçao falta do waaar
orr o Ck4. 1E0 do Códice: 02 P ungias:13e %dl/atilai. Da data da P ubilasaao OonsCaPra
GOITC3 o PPC20 CIO 00 dias para o deferimento alo pedido. Tlasaalato Caa panais Morno capa:sento men coo:açorai ao Depart=enta
. Melou& Ca, Propriedatao Industrid acgueam mia co julgarem pre3wdiondos MU a conacasao dia regia-aro requarn
porta-facas, pores, puxadores, receptacuias, saldros; serviço de chã; taças
para <safa, travessas, terrinas, mimais
vasilans vasos sanitarios e :duras
Caasse 16 .
' Para distinguir: Material° para cccstru•8as e decorações: Argamassas, argila,

areia, azulejos, batentes. balaustras, bloaos de cimento. blocos para pavimentaçalo, calhas. cimento, cal, cré. chapa:
asolantes, caibras. caixilhos. colunas
daapas para coberturas, caixas dágua
aaixas de descarga para atinas. edifica.
aCles nrecnoldadas. estuque, emulsão de
bare asfaltico. estacas. eaquadrias, e.stru.
turas metálicas para construções. lama
!as de metal. ladrilhos. , lambris, luvas
lur s ao. !ages, lageotas, material isoPmate contra frio e calor, manilhas. mas.
nas para revestimentos de patadas. ma.
&aras para construções. mosaicos. pro.
dutos de base astáltico, produtos para
tornar Impermeabilizantes as argannas,
coa or cimento e cal, hidráulica. pedre.
atilho. produtos ' ,etuininosos. impermeabilizaates liquido_ ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pa.
vimentaçao. peças ornamentais de cl.
mento ou gesso para tetos e paredes.
pap, el para forrar :asas, massas anti.
acidas para uso nas construções, parquotas, portas, portões. pisos. soleiras
paro portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas. taco, tubos de vtntilação. tan.
ques de eimento, vigas, vigamentos e
vitrea
Clacw 117
Aatigca para escritório, almofadas para
corimbos, almolailsta para tintas. ab?i,
domo de cartas. arquivos. borrachas
.2ÇCC) pra mataborrilo, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres
canetas,

canetas tinteiro, canetas

para

deseaho. cortadorea de p apel. carbonos,
Isaa, carimbada:na. cola paro papal,
caiadores. canpacaos. costas para CC3,
re..aefancia. desenhadores. daplicadoaea. datada:rec. estalos p ura desenhos
ectojoa para =atas. estojos cosa cairias
eaquacaros, aprazas* para lapas. wpetos.
eatilefes para papaia. furado:vis, fitas
pra maquinai) de exumar, asaafitea
p aro lapiseiras, goma arábica, çawspea.
deras. lá p is mn geral, lapiseiras. oa
andana aura apontar laspis, miau . laaaa
p rafitea. minas para penas. máquinas de
aunaras. máquinas de calcular, magna
nas ck, somar. máquinas de multiplicar.
mata-gato. porta-tinteiros. porta-carlm,
boa, aorta-lápis. porta-canetas. porta.
ca pam, prensas p rendedores êa papais
nercevetos para papais, imPirradoaes
réguas. ras padoirea da acaras, Ceneila
para mimeógrafo, tisaaas e tinteiros
Classe 18
Para distinguir armas e inanições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
para caça. cartuchos. dinamite, espoletas, explosivos, espingardas, buis. Et:)os de artificias, metralhadoras, pistolas. pellvora. punhal e revolver
Classe 19
Aves e ovos
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos: Ancoras Mias, cinta de natação, fateixas,

flutuadores para hidrometria,
paraquedas e salva-vidas
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de toda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tetelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos quiinicos; fios de
.raion para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 10
Albuminimetros, aparelhes para mea...a r a
pressão sanguinea, bombas para extrair
leite. buretas. copos para oanhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas, catéteres
cuspideiras para dentistas. cistoscóp Os.
drenos para 4ns cirúrgicos. duchas para
os olhos. aspátulas para abaixas a língua. estetoscópios. hemaglobinômetros,
hemomanômetros. histerotomos hemate.
citometros, inhaladores, irr:gadoms. irrigadores cirúrgicos, irrigadores nasais
lancetas laringoscópios. lartngotainos,
olhos artifidals, otoscópios, pipos para
carlingas. seringas de vidr opara cirurgia
termômetros clinicOs tubos de traqueo,
toada. uretroscópios, ureômetros. válvulas abdominais e vaginais, ventosas.
v:viômetros. idcaras para doentes
Classe 12
Miudezas para armarinho e mgeral, a
saber: botaes, fivelas, fechos corrediços
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes,
grifas de metal, presilhas barbatanas
agulhas para coser tricô e croché,
passadeiras
Classe 23
Tecidos eia greal
Clame 24
Afamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodao para
clivamos fins, exceto para fias medica
sais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas. ) cadeadoa coas ara advela e
plano, carapuças pua cavalas, cor,
clika, debruas, la alaw fome Imolas
festa°, feltro para, &gaia, fofosala"--ao
¡casa, lamparinas, machitaa, carraquitolro% carga% ombreiras e czahlsaelatos
para roupas •Ca 126Z20a7 o aenhcataa,
pasma para meau s m4Svela, • alio
fanicado parte c2a3 Maarn03. Pa1riana0
pad=aaries, panalos. Fedeu, rciabe redes, vacu, canaaa
a a inas para laaaltEsa
tampos 1=a a.ci&pan, c2c: assoado parte de indarcaa, erc;!coo Catas
feitos ea algodacts cPR'zYrno, Ialso, ¡Ca,
seda. raios lã pelo e filava
lacluidos em outras classes
Classe 25
Bibelôs, cartões postais, cartazes, dlsplais, desenhos artísticos. deeadcomanias,
estatuetas, estampos, gravuras, algaras,
manequins, projetos e mostruários de
mercadorias
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, alguidares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barris, baldes,
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas.
caçambas, colheres, castos para paes.
capLz pare cozinha, cabos para ferramentas, cantoneiras, engradados, estra-

dos, csteirinhas, estojos, espremedeiras,
embalagens da madeira, escada, formas, guarnições para porta-blocas
guarnições para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos,
malas de madeira, palitos, pratos, pipas, pinos, puxadores prendedores de
roupas, pasinhas. garfinhos e calhares
para sorvetes, palitos para dentes, táxias de passar roupas, táboas de carne,
tonéis torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: Cestas, cestos, cabos para utensílios, cestos para cantaras. castos para
pães, caixas para a co n d ido a me nt 33,
caixas par aenfeites, esteiras, embornais, embalagens, estojos, guarnições
para utensílios, malas, peneiras. redra,
rédeas, supartes para filtros sacolas;
sacos, telas para assentos de cadeiras
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástsco e de ovam: Recio:entas fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas, açucareiros
armações para ócclos, bules, bandejas.
bases p ara telefones. baldes. bacian bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos 'caixa de mater:al plástico Dam
baterias, coadores, copos, canecas, coa.
cilas. capas para albuns e para livros.
cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de Netos, cartuchos coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plbticoos
para soraetes, caaxinhas . de plástica
para sorvetes, colherinnas, peeinhas,
garfinhos de plástico para sorvens, atraminhas cat plástico para sorvetes, disessa,
embreageo de material plástico. caibalagens de matería1 plástico para sometas, estojos para objetos, epasmas
nyloa, esteiras, enfeites para autonió.
voas, massas anel-ruidosa escoadores
pratos, funis. fôrmas paro doces. Nas
para bolsas, sacas, guarnições guarniaiçÕes para porta-blocos, guarniç&a
para laqualificadoras e para ba2cdcaras
de frutas e legumes, gcarniçôes ele Fia£1.
Wiel plástico para uSeiutlics e eibjetoa,
guarnições para bolsaa, garaos. galerias
SCZ2B Ces.ann3, faça(' tamisados. pisara
Ume, lancha:1ms, tisatteguelras, malas
orinóis, prendedores lae rcaspas, wsuades
ma de m6vda, piau, pr-aSon
roa gale da casinha, pedras pomes walg ps net:62mo° para documentes, otaaadona de agua para uso domestico,
porta-copos, porta-niqueas, peata-Poaaa,
porta-docuraentoo, placas, rebitea estialnhas, recipientes, importes, suportas para
guardanapos, salisaab, tabas,
tubos para ampolas, tubos para ceringas, travessas, tipos de material piãotico, sacolas, sacos, cum:dm% aaallhamea para acondiclinamento, vasos, ai:aras, colas a frio e colas calo Incluídas
em outras classes, para borracha para
cora:mas, para marceneiros, pra capateiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral

Classe 29
Escovas, espanadores e vassouras
Classe 30
Guarda-chuvasa e sombrinhas
Classe 31
Adesivos para vedação. anéis para vadação, argolas para vedaçao, arruelas
p ara vedàçao; barbantee, barracas de
campanha, betume para vedação, buchas para vedaçao, bujão (ralha para
tarraxa); ciasos, canaletes, cordas, cordêis, cordoalhas. cordaies, rorrelac
transmissão de tôda espécie; ensárcias, enfarar para vedação; fitilhos para
amarraclias, forras para veclaçao. fuga,
laça; gachetas; juntas para vedasaaoi
lonas, lonas inani freaas de veículos;
mangueiras, masaas p ara vedação, mo' n a Para vez"aaçao; ralhas; tamiacias para
vedação (fins nao mediciaals), tendas,
tiras paaa vedaçlío, tubos para vedação,
mbulaçOeti para veclaçao; valvulas para
V.2.c13ÇCO

Classe 32
Para distiaguir: Albuns, almanaques,
anuários, , boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de radio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas impresaas e programas circenaea
Come 39
Para distinguir: Artefatos da borra&a,
borracha, andam do borracha para
vaiam/da, cata'sfaCes da borracha atas tnaluado:, em outiva classes: Asaueliaa, asgolas, amortecedores, ascentos para aoacima, borracbaa para aro% batentes do
cofre, buchas de estabilizado?, buchas.
bracaaa para jumelas batente de penca
batente de chassis, bicos para mamadeira% braçadeiras, bocais, basca para caIdoneD, borrachas para carrinros ludas.
triala, borracha para amortecedoras,
bainhas de borracha para radc.aa, CechlE9
da motor, camarea de ar, chupetas, ceadaPa masaiçoa de borracha, "csa1aDa para
torram:lentas, chuveiros, colçoa de bar.
men, chapas e centros da mesa, eme..
dos ca; bcraracisa, -a-apsulaa do borracha
pouse entro de masa, calços de borracaLaa para maquinas, copos de borradas)
para freios, dedeiras, desentupideiraa,
dlazos ê3 masa. descanso para pratos,
eceostaa, eriabolos, esguichas, estaado,
ecprasjas da borracha era qeebrojacto
pra eracican, Lae de borracha /Sem
a2e borracha, guarnições poro
ataacanóvala, gnuasições para veiculoa,
L=balasa paru eavolaava, laminas de
btraracaaa paro dagraus, bazar: de bora
ta:6a, oanoplaa, maçanetas, profeta:.. .
rea proa partaaroaras, paotatores de
para-choques, pada) do acelerador,, pedal do partida, poros para badiana,
pratiabaa, pneumáticos, pontas: de borracha para bangalas e muletas, rodais
maaalças, redizias, ravestimantos
borracha, todas de borracha para móveis, =fonas da vacara, suportes de
motor. sapa a a: do pedal do breque, rev..27t)alo o tadas..doa, suportes, seml.
pneumático, suportes da câmbio, ,CoIItona de para:dai:, saltos, solas e valados
3e borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos SiOD telegráficos o Peleirataloa% trovadores cle posta, tigelas,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade lndu.scrial Da data da p ublicação começará
e, çaraar o psazo de 69 dias para o &ferimento do pedido Durante ease prazo poderão apresentss suas oposições ao D?partatnenia
Nessional da Propriadadaa industrial agis:Nes.: que se julgarem prejudicados com a concessão ao registro requestdu
tigelas tampas de áttr:.-adaa para conta
inotg, vinhos espumantes, vinhos
côtea. tiras de borracha para efaisaw
Quinados e whisky
Ç00 de substârausai quito coa
Classe 43
Salawe O Para distinguir: :Refrescos e setrigeranMóveis em gerai. de metal, vidro, de tes, guaraná, gasosa, água tônica,
aça, madeira estalados ou não. incha águas artificiais, x,aropes para refrescas,
51572 craveis para escritórios: Armários
bebidas espumantes sucos e sumos de
arraarios para banheiro e para roupas
frutas para bebidas não alcoôlcas,
usadas, arrotadas acolchoacras para
sifões e soda limonada
manara b-rnaC.S. balcôezx banquetaa
Classe 34
bandeias domiciliares. berços biombos. Cortinados, cortinas, capachos, enceracadeiras, carrinhos Para chá e cata dos, estrados, linóleos, oleados; passaconjuntos p ara donnitóricts. conjuntos
deiras; panos para assoalhos; para
para sala de Jantas e sala de visitas
paredes e tapetes
=juntos para terraços, jardim e praia
Classe 36
conluntas
armário:s "2 gabinetes mira r,
ra•
distinguir: Aracos de vestuários
coo: e cosinha. camas cabides. cadeiras e roupas teitas em geral: Agasalhos.
ai ratariaaa ca4iras de balanço, caixas
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
de rádloa colchões, colchões de molas botas, botinas, blusões, boinas, babadispensas, divisões. divans discotecas
douros, bonés, capacetes cartolas, sarada madeira.
espreguiçadeiras. escrivani- pu,,as, casacão, coletes. capas, chales.
abas estantes. g uarda-roupas, mesas i
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
asesinhas mesinhao para radio e televicintas, combinações, corpinhos. calças
ao. mesinhas para televisão. moicPuras
de senhoras e de crianças. calções. calpara auadros. porta-retratos, na . asnas
ças, camisas. camisolas. camisetas.
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha
cuesaa, ceroulas, colannhos, cueiros
aaa sofás sofás-camas, travesssiros e saias, casacos, chinelos, dominós, acharvitrinea
pes, fantasia:. tardas para militares. oaClasse 41
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorAlcachofras aletria, alho, espargos.
ros, fogos dl /ingeria, jaquetas. laquês.
açúcar. alimentos para animais, amido
luvas, ligas. lenços. mantem, meias.
eurendoas. ameixas, amendoim, araruta
masas, mantas, mandribo, mastilhas, ma
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- letbs, palas. penboar. ai:lovas. pelerinas
tonas banha, bacalhau, batatas, balas pearas, pouches, polainas, pijamas, pubiscoitos, bombons, bolachas. baunilha, nhas, perneiras, quimonos, regalos,
café em_pó e em grão, camarão, canela rebe de chambre. roupão, sobretudos.
em Pau e em pó. cacau. carnes. chá. suspensórios. sairias de banho. sandálias,
carame/is chocolares, confeitos, crava sueteres, shorts, sungas árolas ou slacks
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
toucas, turbantts. ternos, uniformes
alirnenticios. croquetes, compotas. caise vestidos
.
pica coalhada. castanha. cc'-ola. condi
• Classe 3S
mentos para alimentos colorantes. aSourca s atlas preparadas ou não. Cachouriços, dendê, „foces, doces de tru. murças, couros, vagarias pelicas e ar
aas. espinafre essências alimentares, cai tetato dos mesmos: Almofadas de cou
padas. ervilhas. encovas. extrato de toa. ros. arreios, bolsas, carteiras, salsas
mate, farinhas alimentícias, tavas fa. chicotes de couro, carneiras. capas Rara
sujas, flocos, farelo, fermentos. feijão álbuns e para livros, embalagens de
agos frios, lautas sêcas naturais e cris couro, estojos. guarnições de couro para
talizadas. glisose. goma de mascar. gor automóveis, guarnições para porta-bloduras, grânulos, grão de bici gelatina cos. malas, maletas, p orta-notas, portagoiabada. geléias, heiva doce berva chaves, p orta-niqueis, pastas, pulseiras
Mate. hortaliças lagostas, línguas :2ite de couro, rédeas. selins. sacos para via=adensado, leite em pó. legumes em gen sacolas. saltos. solas e solados
tirantes pc.ra arreios e valises
conserva, lentilhas, linguisa louro e ss
eas alimentícias. ma",icos. manteiga,
Classe 57
margarina, marmelada macarrâi, mas- assapas brancas, para cama e mesa:
aa de tamate, mel e melado, mate, mas- acolchoados Para camas. colchas, coa= para aangaiss. molhos, moluscos estores -s :Tegetes, fronhas. guardana.
mostarda, mortadela, nós moscada, no- =3. laço. laardaaos ,opos d's roalaas
zes:, óleos comestiveis, ostras, ovas. er.40 a antas cara carnais panos rara
pães. gaios pralinés pimenta. pós para o.strasa s cassas ' .P C ... tas, tas Asas dr
pudins. pickles, peixes, presuntos. pa- fcato e banho, toalhas le ene2a, ton.
paro lantar toalhas paro chá
tês. watt-pois pastilhas. pizzas pudins: -l-nz
;"1""J toalhas p ara banquetes. guasta
queijos. rações balanceadas para aniçaaa p ara cama e mesa, Soa-11111k=
mais, requeijões, sol, sagú sardinhas,
(cotos pars)
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e tis
:
Classe 33
frutas. torradas tap:oca. tâmaras, talharam, tremoços, tortas, tortas pare ali- Aros para guardanapos de papel
ag lutinados. álbuns (em branco). álbuns
mento de animais e aves, torrões
para retratas e outógraftos. balões (asToucinho e vinagre
ceta para brinquedos) blocos para
Classe a,r2 cf:frrespondência, blocos para cálculos
?ara distinguir. Aguardentes, aperiti- blocos para anotações, bobinos, brochu.
,as, anis, Latter, branda conhaque cer- na taaa Impressas, cadernos ds escre.
s,p ias, feract, genebra, can, loasi sl tas- 1
ver, capas para documentos. carteiras
ess. nestas, punch, pipesmint. !hum. caixas : de pap elão, cadernetas, caders aras de frutas sem alsonl. vinhas, p
ar- noa, C:tiZa3 de cartão, czatas para pa-

pelaria cartões de visitas curtdes
neermois, cartões indices, contett. car
tonna. cadernos de papei mehmetraca
e em branco para desenho cadernos
esclares car rões em branco, cartucho:
de cartolina copas p lanograticas, co
dernos de lembrança carreta:s de se.
palão envelopes envOlucrx::s para cha
natos de papel mcadernaçâo de pape
ou papelão. etiquetos. !saibas honre.
telhas de celuasse guardanapos livro:'
não impressas asnos fiscais. livros di
contabilidane mata-borrão ornamento!
Se papel transparente. pastos. papel:
lhos. iiands de estanhe e rie siumnao
im pes sem anpressao pape, em orancr
para forrai paredes palie , alm aço coa
ou sem pauta p apei creiam impei de
seda papei anpermeavei and encerara
Papei higienao Patifa ,mpermeave
Para copiar papei para desenhos, pu
od para embrulhc nusams, h 1 zad,
mpei paro encadernai papei para es
craves papel para im p rima papel pa
-, na sara
panei reina:na
papel celulona po pe' tis
nho capa
absorvenle p-.pe
.,mora h ar ta
papeiao de papel ,4)
setas rir 13avl r, tios dc papei rolos
de papei transpsrena sara, de pape
serpentinas ruc.,:s. pAst:ii5 de cartas
e

ti;

Classe 50 '
Impr— srs em gsral
Classe 19
Para disaing assalos. .pas.
satempos e arlihos desportivos: Au
tomoveis e veiculo: de aanquisius. ara
aias de brinquedo. nara:hos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos discos de arremess.
nos de metais Prec:osos semi-preciessos
at vo figuras de aves e animais
logos de srmar logos de mesa, luvas
p: L. esporte. miniaturas de utensílio:
cloméeticos. máscaras paar esporte. na
'ladeiras redes para pesca. tamboretes
e varas para pesca
Glasse 48
Para distinguir: Pertumes %saneias eu
tratas- ág ua de colônia adua de touca
dm agua de beleza S tjurs de quina
Nua te rosas, agias de alfazema. agua
para barba loções e tônicos para os
cabelos e para a peie. brilhantina. baia,
draina 'hst,tons" COSMét,COS ditadores
ds psateados. petróleos óleos paro cs
cabalo creme revanescenta cremes cor
duravas o Domadas Pef'D IllnpnD
pele a - enaquilage - lepilatórioa. deso.
clorantee, vinagre aromático. pó da acros
e talco perfumado ou ralo., tapis para
pestana a cobras:Ice/ma prepades paT2
embelezes cílios e olhos, carmins para
o rosto e para co lábios, sabão e crens
para barbear, sabão ilquido perfuma&
ou não, sabonetes, tenrifrislos em tati
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentea, vaporizadores de Per fume; escôvas para dentes, cabelos, unhas
e elli09. saquinhos perlam:adia prepara
dos em pó, pasta, líquidos o tiloass
praa ` o tratamento das unhas, cllssal
ventes e vernizes, removedores da suei
cuia. glicerina er eamada para os catraios
e preparados para aassofois anhos

eihnS e Pintai. ou -una.: atifii mmc óleos
para a Pea
Classe 47
Para distinguir combustiveis, lubrificantes, substancias e produtos destinados a
iluminação e no aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano. butano e propanu, gás era
garratado, gás liausteito, gasolina, gra.
xas lubrificantes, óleos combustivefs,
óleos lubrificantes, óleos destinados ,b
iluminação e ao aquecimento, Óleos
para amortecedores, petróleo e
Que!osene
C:lasze 4b
Para Sistsiatut Astscio 0.1
azo;
P rÚssia savassat de sai— ri-rasa:os,
SigOdàe n r,'Dar-icic para limpra metais,
ietcrgen
•slatanacetes. sstrata
anil i 'ecula cara tecidas ,eistoros
cera e cis maas re gome iam /avara
daria ; imp3dri.--fs de uvas uslaSess
snqued :das '1QUIC10:- nal a -spordu,
*as ?ara -asas: e Mata alas , para rata
pias ali-Iria 61.ass uara lana. ta de cr.aros a6s
arancaied a p i tas %alicate
a :adio rf
!saca as-Se ara a3.
saasia Cornin,. ‘":;,1"“1, •Ce s4i•:*:'(:1a7
nonnerr;
no;ii
Classe 45
Plantas, sementes a mudas para a agias
cultura, a hos ticuitura e
forisultussa
flores naturais
5'à
../narrOS .1e.enCiedOreS Ourd zirjaat2,

artanatizados para tumantes bolsas para
.uno bolsas aara rape cacha:loca. ersas
,'iras para timao charutos ..:/garretrca,
inzeiras ssamos nara saci-limbo Ulunn
mra anciras fosforeiras d.? aolso. Cssa
piemos palita para Marro:, pitalraa
smteirae de cachimbos, porta charutos>
sant, sacos nara
Térmo n.o 758.938. de 15-7-1966
Torpe Pirnentel de Oliveisa
S iSo Paulo

1,r) '
Brasilnirm
Classe 21
....
Protótipos' adoptáveis em carros motor
zados em geral, nacionais e estrangeiros
Termo n. o 758.976, de 15-7-1966
Matalargica Udinese Ltda.
São Paulo

NPEO.

enamnena
Classe 11

Ferragens, ferramentas de tôda esaactsa
cutelaria em geral e nutris art:gos do
reetzl a sambar: Alicates. alavancas
IM-2 Sezi's ts meSal, absiacssa:, (r.2
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CAS DEPOS1TAD

•=11,eresmeacwaffici

Publicaçâo feita de acôrdo com o art 130 do Código da Propriedade industrial De data da petilicaçSo começara
e Ct/Xter o prazo de CO dias para o deferimento do pedido Durante eGS0 prezo poderão apresentar suas oposisões
• ao Deparanniensa
Nacional da Propriedade Enclustrial nqualas que co Julgarem prejudicados com' a sanaessãs i rogistro rerineriCa
tarpado. assadeirus açu
careiros; brocas. oigornas baixelas
Prd/212

bandeda.s, Dadas, baldes, bimboruerea:
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co•
Pheres para pedreiros correntes, cabides

Termo n. o 758.977, de 15-7-1966
Ronaldo Esr
São Paul

Te'rruo n. 5 758.979, de 15-7-1966
Envcrplast — Envernizadora e Plastificadora Gráfica LtriSão Paulo

Chaves; cremones. chaves de paratusos
conenões para encanamento, colunas.
caixas de meteu para portões, canos Pe

EN.VERPLAST

anua chaves de tenda chaves isglesa
gabações, canecas. cipos, cachepota
centros de mesa coqueteleiras caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catem
asaa, conchas coadores; distintivos, do.
bradlças; enxadas. enxadões. esteres
engates, esguichos. enfeites para arreios
estribos, esteras para arreios, espuma.
deitas; formões. soices. ferro paro :olear
capim. terrolhis. taças. tacões. mann.
duras ferro conium a carvao. /à-ateiem
/unis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, trig:deiras; ganchos.
grelhas, gar sos, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insignias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; tnachadanaas. molas para porta.
naolaa para venezianas, martelos, darretas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta - gê/o; po
tseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos siara pias, sele
tea, regadores; serviços de châ e eaké
serres, serrotes, sachos, sacarrolhn; tesouras. talherea atlhadeiraa, torqueze,
tenazes, cavadeiras, te l as dt arame, toe
aleiras, trincos. tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Têrmo n.° 758.975, de 15-7-1966
Metalúrgica e C,akleraria São Simão
Limitada
São Pauli

I ndústria

fandaSILEIRA

ICB
1

•Indústria Brasileira'

auto-claves

InC.
Z.:lasse 3)
,..:ouros c piles preparadas ou usas ca.

uums
(„aquttas, pel,cas, t.
Classe 38
Papéis e cartolina, em branco e impres- i“!tato das wesmiaa Almofadas de cou•
-as.
irmos. ooisas. C,L11....in7,;, caixas,
se s, envernizadas e plastiiicadas
•
_. si-aceras de amua:. caeaelesa. Lá rIlb para
Termo n.° 758.98:-i; de-15-7-1966
2 lons
u
e ()C ra l ivros, embalagens de
— Cosméticos Indstria e
'1 c)i..ru 2stoio, gu...rirçõzs de couro para
(Massa 36
Comércio L'.da.
.3 i(unnvms. guainições para porta - bioPara distinguir: Artigos de vestuários
cos. malas, tualczas. porta-notas portaSão Paulo
e . roupas feitas em geral: Agasalhos
chaves p orta-uique.s. pastas. pulseiras
aventais. olpargatas. anáguas. blusas
Ide couro. rédeas. ¡afins, sacos para viabotas, botinas, blusões, boinas, baba
Ind9AiV'asileira
gem. Ra, ()Ias s :os. tolas . e gsolado
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
oladas,
Classe 48
tirantes -Jura arreios e valises .
poças, casacão. coletes. capas, abales
cachecols, calçados. chapéus, cintos
_ Artigos
Têrmo n." 756.987, de 15-7-196S
. _da ciasst
_
cintas' combinações. corpinhos calca:
Representações e Coma-cio N. K . M • Ko!
n.° 758.981, tle 15-7-1966
de senhoras e de crianaas, calçam
Limitai]
Carlos Santalena
0D- ~s. camisolas, camisetas
S',1 Paula
São Paulo
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
salas, casacos, chinelos, domineis. achar
• VALENTIVA
pes. fantasias, tardas para militares co
Ind. Brrisileira
Ind,
IJrasileíra
iegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor
rus, jogos de lingerie, jaquetas, iaqués
Clasae 33
Classe 48
luvas, ligas, lenços, mameis, meias
Insígnia
Cosméticos em geral
maiós. mantas, mandrião, mantilhata pa
latos, palas, penhoar pulover. peierinas • Termo nr.° 758.982, de 15-7-1966
Termo n. o 758.988, de 15-7-1966
pausas. pouches, polainas, pijamas pu.
"malha" — Indústri aNacional de
Mercantil Murata Ltda,
Mos, perneiras, quimonos, regalos
Slo Paulo
Alabastro Ltda.
robe de chambre, rolpão, sobretudos
São Paulo
suspensórios, saidea debanho, sandálias
MURATA
susteres, shorts. sungas. atolas ou slacks
INIkLba
Ind. Brasileira
e vestidos
tad. Brasileira
Termo n.° 758.978, de 15-7-1966
t
Eletrônica Ibirapuera Lida.
tcactiorsas aletaa, alho, espargos,
Classe 16
São Paula
Material para construçfir
uieal lçúcar alimentos para animais, amido¡
amendoas. ameixas. amendoim. ararum,
Terrcon.° 758.983, de 15-7-1966
IND

izIRA.PUERA

Classe 6
Caldeiros, trocadores de, calor e

Brasileira

Termo n» 758.986, de 15.7 1966
t~ato sde Couro Arko Ctda.
São Paulo

arroz atum. aveia avelãs, aze te anelIntertional Convention Bureal
tonas banha raisalhau. batatas, bates.
Limitada
biscoitos. N'Or r, 111 aejaaeas
;ão Paul(
café em 9(3 e . ia arao. camarão, caneta,
em p au e em p é, cacau. carnes, chãs
w
mramelis ,:• hoc.oli7tes. confeitos. cravo
RAL 71-1967" —
:areais. cominho' treme de le:te. cremes

Casse 8
PROGRAMA CULTU
,'ara distinguir os seguintes artigos ele.
micos: Rádios, aparelhos de televisa°,
nick-ups. geladeiras, sorveteiras, apare. Classes: 32 e 33
boa de refrigeração. enceradeiras. asTitulo
aradlores de pó. fogões, fornos e Moa- —
-airão elétrico&chuveiros. aquecedores.
Termo n. o 758.984, de 15-7-1966
)olanças, ferros 'elétricos de engomar e ICB
Tntertional Convere s , , , Rareai
1-mar. batedeiras coqueteleiras. expre.
Limitada
nedores,_ liquidita adores elétricos. nsá
São Paulo
'ninas para picar e moer legumes e
:arne. resistências elétricas. Servedorea
anulais. ventiladores, oaeelcs e bules
PROGRAMA CULTURAL 8-1967"
!étrIcot ref letores, relógios de ar sealgemada. tornas elétricas. máquinas
Classes: 32 e 33
Fotográficas e cinematográficas aamTitulo
,a nhas elétricas, garrafas térmicas seladlores automáticos lâmpadas apare.
Tarmo n.° 758.985, de 15-7-1966
•
de luz Quorescenre. aparelhos de ICR
L 4Tf10fl1 Conventirrn
at.di
imunicação Interna e.sterilizadores cora'aisadores bobinas, chaves elétricas
ao Paulo
Imutadores interruptores, tomadas de
-ente, tus,vel a p arelhos Fotográficos
"PROGRAMA
CUITU
inematográgIcos Filmes revelados
n4791
RLL
' a s Acido,
anrosribar-lo,i,s a. io
'at'es mánainam
Classes: 32 e 33
para lavai
a a a p ara Uso
Titulo
.lomestirc

ilimenticios. sroquetes. compotas, coa.nica coalharia castagha. cebola, condi....
mentos nara alimentos, coloranten
:hourisos. dendê, doces, doces de
ras espinafre essênc • as alimentares. em.
nadas ervilha-s. ennovas, entrar.° de toS,
mate larineas alimentícias. favas.
Cujas, flocos, farelo, fermentas. fralaS.:e
F:gos trios Seitas s'esas naturais e crise
talizadaz 9114-.0Se -toma de mascar. go7.
duras, grône!,-2..s,
rica d2 blet gelatina>
1121-‘72, dan a.z.>7.
Ace.ahada
mate Loztallças L:g pstas, línguas, Luc
condensado. le:te eiz p& legumes er,4- 1
conserva tentilhaa inauiça louro, maca
sas alimentícias mariscos, tens tei
maroarinc. marniciada cnacarri. mas-

sa de Coleara, mel c . el:Sado, mate. Erloo"
Sas para mingaus, molhos iniluscasv
nostarda, martadela, nós mi soada. nozes. Óleos comestiveis, oslras. ovas.
Paes. nate; ssalinas p imenta pós para
atul1 ns. nickirs peixes, presumas. na's ge tonstilhas. pizzas pudirr;
gr.2.4os. :ac&Ps balanceadas narn
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Proprledado Industrial. Da data da publicação começará
dias para o deferimento do pedido. DtirEinte ene prazo podara.° apresentar suas oposições ao Department°
Nacional da Iirepriedade Indaaolal aquêles que se julgarem prejudicados com a eonce.ssão do registro requerido

a eorrar o prazo de
'

mais, requeijões, sal, saga sardinhas.
sanduiches. sorVetes, saci de tomate e de
frutas, torradas. tap:oca,•tarnaras, talharim. tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n. 9 758.989, de 15-7-1966
José Rodrigues de Fátima
Classe 32
São Paulo

SQLUÇXO PROMO--

I

&ESE PROPAGAN

Titule
Termo n,° 758.990, de 15-7-1966
Prince Publicidade Ltda.
São Paulo
' PRMWS: "

ileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, (Sros die publicidades, programas radiorõnicos, rádio-televisionadas, peças te.atrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.o 758.991, de 15-7-1966
Dutex — Artefatos de Metaiq Ltda.
- São Paulo

DUTBX "
Brasileira

Classe 11
Para istinguir ferragens e aerramonsao
Meato,. alavancas, arruelas, arrebites
argolas, aldraves. armações de meta,
abri A nrea de latas arame. apareiros 4
chá e café, assadeiras, açucareiros, opa
relhos para lavatórios, arandelas, ares
tas, ecos, almotadrises, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mornbon i eres balde,
borboletas, baterias, bw.es de metal bru
çadeiras. bules. bisagra buchas, bainha
para tccass baterias de casinha., colhe,
rea de pedreiros, cadeados correntes rwbidea, Ninves de parafusos conexa-2o
para encanamentos caixas de metal paro
rortUEs, colunas, canos, chaves de feia.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas
copas. cachepots centro de mesa zo
cauteleiras, caixas para condimento dz
alimentes, cadeados, caldeirões, caçam;
las, chaleiras, cafeteiras conchas Ma
deres. euscuseiro.s, cabides de meta:
c-atea, cantas de ferro, cgruzet.as curva2
cantoneiras, chaveiros. caniver-s
!nas ce eniones, cadinros crivos, chaa
fradores, cassinetes, cabos, chaves eio.
vez para porcas circulares chaves hm,
quimetr:ca, correntes para chaves, calaratu, chaves para porcas, distintivos
chbradiças, de=anço para talheres ara,
tos e sopas, enxadas. tsfe paa, sngates
enfeites de metal, estribos. espátulas
estalos 'IR metal para • carinirm
expandi-lor para tuhos es:ruturas aletâ
licas, escarradeiras, es p remedores. _simmadeiras, formões, foices cerro para

Termo n. o 758:995, de 15-7-19ó6
,:ortar capim, treçolhos, tacas, tacões
fectiaduras. 'rateiras, itiais, tõrmar para
International Conventioa
ICB
doces, bolos, empadas a pudins, tlanges
Burea uLtda.
fivela, turadOres, ferramentas cortante,
São Paulo
ou perturantes para marcenenos. !echos
ie meta., terradaras, torminhas,
de aço, ganchos. ouaraiçÕes "de metal.
jartos, ganchos para quadros, graaspos
togões e geladeiras, grelhas, galheteiros
Classes: 32 e 33
gonzos, grosas, garratas, ilhoses,
Titulo
alara emendas de correias,- grades para
Lhos, jarros, limas lâniinas licoreiros
758.996.
de 15-7-1966
Termo n. 9
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machia.
Farmácia Droga Star Ltda.
linhas, molas para portas, maneios
São Paulo
marretas, matrizes, marmitas, maçaneta,
morsas, machetes. mantegueras malhos
'STAR
savalhas, nipes. pcas. pás, picaretas
Ind. Brasileira'
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta- pio.
Classe 3
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado
Produtos farmacêuticos
res. placas, pregadores. porta-esponpas
peneiras, pinos, plainas perturadeiras
Teimo n.9 758.997, de 15-7-196b
pires pinças. panelões, porta-copos e Casa de Carnes Flôr do Bairro , Ltda.
garrafas, passadores de roupa. vagá.
São Paulo
Mas, rastelos, rcildanas, ralos, regadores
•ebites, reduções, recipientes de metas.
rodízios, roscas de aço inoxidávei, re.PLOR DO BAIRRO)
gistros de aço inoxidável registros,
\Ind. Brasileira
serras, serrotes., sifões, saleiros. sacarró.
lhas, torquezes, trilhos tubos subtala.
Classe 41
ções, ampões, travadeiras telas de
Carnes verdes
srame, trincos, taças, travessas, tesouras —
Termo n. o 758.998, de 15-7-1960
.rancas, tramelas, talhareis talha.derras
IC13 — International Convantoon
zampas para panelas e caldeirões, terBureau Ltda,
rinas, menos, trans cIa casinha. torra.
São-Paulo
Jeiras, orinõis, vasos, vasilhames ver
gas, mandril de expansão, treze de
trema:, guia de trena de e.santrat
PROGRAMA CULTUventosas, maletas; baus para sacos de
RAL 2-1966
para estojos, colchetes para malas, era.
vo3, enfeites. tacho para pastas e para
Classes: 32 e 33
malas, passadores de correm.s, ponte;
Título
ras, prendedores de papel, suportes
Termo n.9 758.999, de 15-7-19-6S torniquetes e Xasos de expansão
1CB — International Conventoon
Termo n.9 758.992, de 15-7-1966
Bureau Ltda.
ICB — International Convention
São Paulo
Burea uLtda.
São Paulo
PR OdR 2-+11A OU LM

grIWT9W2

• RAL

PROGRALIA CULTU
RAL FORMATURA"—
r

Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n.9 758.993. çle 15-7-1966
ICB — International Convention
Burea uLtda.
São Paulo

1-1966

".

Classes: 32 e 33
Título
Termo n.9 759.000, de 15-7-1966
IC.B -- International Conventoon
Bureau Ltda.
São Paulo

"PROGRAMA GEN-

'12no~mA (JuLTu
RAL "

gi 4-CULTURAL 'INFANTIL"-

Classes: 32 .e 33
Titulo
Termo n. 9 758.994, de 15-7-1966
ICB — International Convention
Burea uLtda.
f;a1) Paula

Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n.° 759.001, dg 15-7-1966
ICB — Internatibnal Conventoon
Bureau Ltda.
São Paulo

FROGRAMA CULTURAL 5-1967
Classes: 32 e 33
Titulo

-1)ROGRAMA cum

RAL 4-1966

Classes: 32 e 33
Título

Têm() n. o 759.002, de 15.4-1956
Mefil — Criações Teatil S.A.
São Paulo
" TER-SOL
iInd. Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tstefe
dos para confecções em geral, pffil
tapeçarias e para artigos de cama di
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, ceda%
caroá, casimiras, fazendas e tecidas 411.
lã em peças, juta, jersey, linho, alykd
paco-paco, percalina, rami, rayon, seri&
natural, tecidos plásticos, tecidos ~ala
meáveis, tecidos de pano muco
e veludos
amo n. 9 759.003, de 15-7-1966
Bar e Lanches 630 Lida,
São Paulo

Classe 41
Lanches de: alicie, mortadela, prca
queijo, salsichas, roz-bife e churra,
Termo n.° 759.004, de 15-7-1966
No&eofoto —Artigos Fotográficos Ltekt
São Paulo

Iid. .brasileira
Classe 8

Filmes revelados e máquinas fotogrâfaáisl
Termo n.o 759.005, de 15-74964 Estamparia Taxei Paiva
São Paulo

I;d2.Aígsileira
Oleosa
Para distinguir tecidoa em gaa.--21, teat,
dos para confacçÕea cn ciem!, ptwa
tapeçarias e para artigoa do coscs
mesa: Algodão, alpaca, ca-inhamo, czw4
caroâ, casimiras, fazendas e teele,n3
la em peças, juta, jemey, !talo, 27SO
paco-paco„ percalina, rama, rayon, aeâal
natural, tecidos pláztictn, tccidua ituEge,
meáveis, tecidos de pano causa
e veludos
_
_
Têrme a.° 759.006,
15-7-1905
Indústria de Phlaticos Filotécnica
São Paulo
•

'FILUTECIIICA'
,Ind. Brasileirn
Clarse 24
Parei tualauquir: Arta:fatais dmaccrig
plástica e e nylon: RceL'13:esites Lk-lp
cados do material ollktIco, mv0321-mee,
toe confzccionados de cubstõnclez
maio e vege2a:a: Argolao, 291WE'±Nk
artuaçõe3 parà 6=103, bule% baud2fttít,
bases para telefones, baldes, bacias, 1.1*
ase, caixas, carteiras, chapas, cabe*
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Publicaçao feita de aoôrdb oona o art. 120 do Código da Propriedade Endustrial. Ca data da pahliwatlo comcgare
VIIalgr..3 G1 • Dopartamento
nacional da Propriedade nadustrial aqueles que co julgarem prejudicados com o eameacsko da acaistro requerida

g5 acarar o prazo de 60 dam para deforimento do podido. Durante erz5 panao podorao aprenentaa eo

ara ferramentas e utensílios, cruzetas,
C...alma para acondicionamento de alimentos caixa de" mater:al plástico para
• baterias, coadores, copos, canecas, acendem cepas para álbuns a para livros,
'.1ices, cestos. castiçais para velas.
ca Inas para guarda de Ibjetos, carta: alva. coadores para chá, descanso para
etTatoa copos e copinhos de plásticoos
Gaia cometas, cainhos de plasticl
'aara sorvetes, colherinnas, pasinhas,
garfinhoa de plástico para sorvetez. fortainhas dt plástico para sorvetes, -discos.
embreagen de material plástico, embaTagens de mater:al plástico para sorvea, estojos para objetos, espumas de
,y/on.. 'esteiras, enfeites para automóea-as, massas anil-ntidos, eacoadoree de
tintos, funis, fôrmas para doces, fitas
aaara bolsas, Sacas, guarnições guarnilições para porta-blocos, guarnições
jeara 1:quidificadores e para batedeiras
tb frutas e legumes, gcarnições de maCariai plástico para utensílios e oibjetos,
amarnições para bolsas, garfos, galerias
arsi cortinas, feno laminados, piásCaca, lanche:mo. mantegueiras, malas
Iaat.aóin, prendedores de roupas. puxado'.3 de móveis, piras, pratos palitei .
rdt3. paz de casinha, pedras pomes arti003 protetores para documentos. puasadorea de agua para uso doznestico,
aaa-copna, paztamiqueIa, porta-notas,
jaatzta-documentos. placas, rebites eadikhan, recipientes, °aportes, suportes para
rdanapos. caleira tubos, tigelas,
a para ampolas, tubos para sedatraveasas, tipos de material piás sacolas, sacos, saquínhos, vasilhaOca para aecondiclinamento, vasos, aa
casas. colas a frio a colas sao Incluídas
itan outras classes, para borracha, para
4earatumes. para marceneiros, para sapaadros. para vidros, pasta adesiva para
matetaal plástico e mgeral
Termo na 759.007, ie 15-7-1966
T.C.A. Veículos e AcessórinR Ltda.

tapeçarias e para artigos de cama e
Termo na 759.013, de 15-7-1966
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, IC13 — Intertional Convention Bureau
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
Limitada
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
São Paul,
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impar'PROGRAMA CULTU
meáveis, tecidos de pano couso
gAL
4=1967 .
—
e veludos
Termo n.o 759.009, de 15-7-1966
Classes: 32 e 33
Titulo
Taorca — Fotógrafos Ltda.
São Paulo
Termo na 759.014, da 15-7-1966
Shanaai Materiais para Construções
Limitada
LORCA."
São •Paulo
Ind. Brasileira
Classe 8
Filmes revelado
Tann° na 759 . 010, de 15-7-1966—
Senhorita Panificadora e Confeitaria
Limitada •
São Paulo

"SHADIGAI"
tnd o Brasileira

rrnao n.° 759.017, de 15-7-1966
Oswaldo Berchieli
São Paulo

"RSCRITORIO CONL
'TÂBIL NOVA COW:
IWAWRA'
Classe 33
Titulo
Termo n.o 759.018, de 15-7-196C
Prulino Sato
São Paulo
W

CHAS BRASo Brasileira

Cabse i ó
Pare distinguir: Materiais para construClasse 41
ções e decorações: Argamassas, argila,
ereta, azulejos, batentes, balaustres, blo- Bolos, oolachas, drops, bombons, doçea
"SENHORITA"
cos de cimento. blocos para pavimenta- de leite, pipocas, balas, composto de
Ind. Brasileira
ção, calhas, cimento, cal, crê, chapas frutas em conserva, caramelos biscoltoà,
isolantes, caibros, caixilhos. colunas. chocolates, amendoins e pés de molege'a
Classe 41
chapas para coberturas, caixas álágua.
Urino na 759.019, de 15-7-1966 /
Pão
caixas de descarga pare etixos, edifica.
çec29 premoldadas, estuque. einulsao de ICB — International Convention Bureau.
nano n.° 759.011, -de 15-7--1966 —
Limitada
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruB. Rodrigues
Sanchez
São Paulo
turas metálicas para construções, lameSão Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lança°, tages, lageotas. material IsoPROGRAMA OULTU-'
lante contra frio e calor. manilhas, MU,
* CliOPPS EL DER..
sas pare revestimentos de paridas, maAg,-1
_1_2E51...:==.;
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfaltas, produtos para
Classes: 3 2e 33
tornar impermeabilizantez en ergamos.,
Classes: 41 e 42
Titulo
eas
de
cimento
e
cal,
hidráulica,
padreTitulo
galho, produtos betuminosos, Impermea —termo n.° 759.020, de 15-7-19-M
Termo n.o 759.012, de 15-7-1966
bilizanUs líquidos ou sob outras formas
Confecções Bacury Ltda,
Escoaria de Móveis 2 Watts Ltda,
para ravtstirnento e outros como na gaSão Paulo
vaneatação.
peças
ornamentais
São Paulo
de ca
¡
mento ou gesso para tetos e paredes
pap el para taarar cacas, mesas antiDA CURX
P,
ácidos para uso nas construções, StaR'
•
quotos, poetas, portões, piau, coleiras
São Paulo
Ind.2Bg9sni;a
Classe 36
para porias, Iejolos, tubos de concreto,
Artigos de vestuário
tallraii, Meca, tubos de vtntilaçâo, langues de cimento, vigas, vigamentos e —1-Clasoe 40
fórmo n.° 759.201, de 15-7-1g6
" T.9„0.411
via*
Boliche Bar "007" Ltda.
&Cada em geral, da metal. vidao,
Ind.
firmo a. 9 759.015, de 15-7-1966
aço, azadeana, catoar'ados ou alio. incluSão Paulo
sive aadvals para exata:dos: Aaradatos. Pseeavea Extintores e Equipamentos
Classe 6
arniadricla pau boâiciá) e ['ara roupas
Limitada
São Paulo
pavaneas, amassadeiras de contato a usados, ~fadas, ao:da/m(11w para
barro, máquinas para abrir chavetas, móveis, bansesa, ttgalka, banqueta,,
paquinas para arqueação de embalagens baudefera datecillaroa !sarava biombos,
Classe 42
PRECAVEIC'
blocos, cruzetas, caldeiras, cilindros, má. -adotam CSITID102 paro châ a
ê.
bebidas alcoólicas
/ad.
Braolleirç
on
geara deameedaba, eoaduraos
Valls compressoras, maquiam adapta—
cala da tantas o cela de alaltas,
'riamo n.o 759.022, de 15-7-1966
das na construção e conservação de ase
Classe
8
para Carnal). f\fdla G pada,
tradas, torbinas e tôrnos mecânicos
Maaribuidora da Bebidas Alvorada
Eatintores de incêndio
zotzezararasde arearam e gabinetes para
Limitada
Tanno n.° 759.008, de 15-7-1966
copa e cosâto, c2maa, 1 , 1dce, cadeiras
São Paulo
Termo
a.°
759.016,
de
15-7-19ê6
Mefil -- Criações Text11 S.A.
iratóriaa, =tatus de Impa eciaaa
Classe 42
Praticaalla Indústria e Comércio de
São Paulo
râttioá, eeklefies. -coUhaaa de molas,
Bebidas alcoólicas
Catam
Ltda.
C.53E2ICE1.9, Usões, divara daszotecaa
---"
firmo n.° 759.023, de 15.1.4566—
São Paulo
da madeira, espreguiçadeiras, eserivaniDepósito
de Madeiras são Paulo Lida
"C1E-LAV
alias. estantes, gaarda-roupas, meava
São Paulr
Ind. Brasileira
'PRIGOREUr
nallJahiaa mesinhaa para radio e talava
aiio, amalhas para televisão, molduras
Ensào Bras11Qira
PULO
a quadros, portaactratos, poliras,
Classe 23
Classe 41
{rara cosonguir tecidos em gerai, teci- Poltronaa-camaa, prateleiras, porta-63• Classe 4
coMa, son-camas, taaveasaizos a S arame, mortadela, salsicha, presdntas,
'dm para eonfeeções eni geral, para
Madeiras em bruto ou p,ircialmente
Gierinca
roz-bifes, queijo e carnes verdes

ria

Braglleira

traMbadas

age
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RCAS DEPOSflÍAÍDAS
Publicação çeito s GeOrrip com e art. 130 do Código do Propriedado Industrial. Da date da publicaçft começaré
ê coam e Prazo do 65 dias paro o ezeferimento do pedido. Durante aso prazo poderão apresentaz suas' opos1e5es çe Departssusasstn
--ncieáni
É7-Jewic.6.r.,•C@ Ncientst2 aqueles quo co julgarem prejudicados co2ss a@,SMICT-,oi
ReQ - 22r1.:C3
Termo n.9 759.024, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 759.025 de 15-7-1966
Lafonense Auto Peças Ltda.
São Paulo

LAFONENSE
and. Brasileira
•

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 759.026, de 15-7-1956
- I Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
S ão Paulo

O DESCOBRIUN
t TO DA AkEHICA
LINde Brasileira
t_

Classe 49
Artigos da classe
Termo n.0 759.027. de 15-7-1966
Issdústria de Brinquedos Casablunca
Limitada
São Paulo

QUILHERME TEU.
Ind. Brasileira
Classe. 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.028, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
São Paulo
' A - POLICIA IsiONTA
IDA DO CANAD.& -

Indo Brasileira
Classe 49
Artigos da classe

Termo n.° 759.029, de 15-7-1956
Indústria de Brinqued-trs Casablanca
Limitada
São Paulo

Termo n.9 759.031, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos, Casablanca
Limitada
São Paulo

VAPOLEO
:CnC. Bras1leira:7
Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.032 de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
São Paulo

10 PRINCEPE VA--:
WEBrasileira
• Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.033, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
São Paulo

PRÊ-HISTORIA
,
k .5.ndo
Brasileira
Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.034, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
' São Paulo

OS EGIPSIOS
Ind. BrasilP.ira
Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.035, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
São Paulo

OS TR2S mosquE-

I TEIROS

-

Indo Brasi1irs.

CASABLANCA .
Inú. Brasilira .

Classe 49
Artigos da classe
Termo n.° 759.030, de 15-7-1966
Indústria de Brinquedos Casablanca
Limitada
Sz o Paulo

INDIOS E COW- =
BOYS BOSSA NOVA
Ind. Rrasi1ei7a
(lis,: 49
Artigos da classe

Classe 49
Artigos da classe
TNmo n.° 759.036, de 15-7-1966
Transportadora Zico Ltda,
São Paulo

'Lie()

câmbça, cheques, notas promissórias, de.
'seniores, apólices, ações, passagens,
cupons, papel mata borrão e fichas
Termo n.° 759.037, de 15.7-1966—
Modas Asty's Ltda.
São Paulo

• ASWr-S
Triarg.FM:Grffií",
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.,
ouças. casacão, coletes, capas, cheias,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras é de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, ,gravatas, gor
ros. fogos de lingerie, jaquetas, laguês,
luvas, ligas, lenços, mantem, meias.
rnaiós. mantas. mandrião, mantilhas, paletós, pala- penhoar. pul etver. peierina.s
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, peraeiras. coomoncm, regalos.
robe de chambre, rolpão. sobretudos.
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, unifonnes
e vestidos
Termo n.° 759.038, de 15-7-1966
Dida Textil Ltda.
São Paulo

DIDA
Ind. Brasileira

.1(
_fs

sachecols, calçados, chapéus, cintos,
:intas, combinações, corpinhos, calças
te senhoras c Ca crianças, calções, cai.,

;as, camisas, camisolas, camisetas,
:ilesas. ceroulas, colarmhos, cueiros;
mias, casacos, chinelos, dominós. echs:rs
les, fantasias, fardas para militares, co.'
egials. fraldas, galochas, gravatas, gasv
-os, jogos trif, Lingerie, laquezas, laquâu,
'IVa ,
Ligas, lenços, mantem, oeta_s-,'-

naitlE, mantas, mandribo, mastiliias,
-Ms. ralas.Denhoar. pulavas, peleriness
peugas, ponches, polainas, pijamas, p:ss
[lhos, perneiras, quimonos, regeles',
robe de chambre. roupão, scbresu,-isss
suspensórios, saídas de b.sdio,
suetesw, shorts, swnas, scolas odecTz
toucas, :‘-ssbantiss, Cerncr:., 2niformos
O

vestidas

Termo n.° 759.040, de 15-74v66
Irmão3 Alons oLtda
São Paulo

AUTO POSTO_PRA1'
ANO
Classe 3
Titulo de Estabelecimento _ s
Termo n.0 759.041, de 15-7-1956
Promotora de Negócios Redres S/C.
São Paulo

PROMOTORA DE NE
GdCIOS KEDRES =
A.
Nome Civil
Termo n.° 759.042, de 15-7-1966
Comércio de Bebidas Tonel Vais°
Limitada
São Paulo

Classe 23
para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetins
caroá, casimiras, fazendas e tecidos e2
lã em pe,_ .s. juta, jersey, linho, nylon
naco-paco, percalina ranil. rayon, seda
1..tural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis. tecidos de pano cousa
e veludos
Termo ri.° 759.039 de 15-7-1966
Femrne Chic — Indústria e Comércio
de Confecções Ltda.
São Paulo

FMUE CHIC

Indllotrf,c BraoLicira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 50
roupas feitas em geral: Agasalhos.
Impressos: Papéis de carta, papéis de 1ventai
alpargatas, anáguas. blusas,
oficio, cartões comerciais e de visitas,
botinas, blusões, boinas, babaimpressos, envelopes de qualquer tipo, louros, bonés. capacetes, cartolas, sara
recibos, faturas, duplicatas, letras de poças, casacão. 'coletes, capas, chales,

Classe 41
Vinagre
Termo' a.° 759.043, de 15-7-1966
Gasic — Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

GASIC .
Ind. Brasileirr
Classe 41
Frutas em . Wr'd
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Termo n.° 759.044, de 15-7-1966
Malharia Monte Carlo Ltda.
São Paulo

GRIPPE
!Ind. Brasilf_5.1ra

Termo n.o 759.050, de 15-7-1966
BristollMyers Company
Estados Unidos da América

Têrmos as. 759.055 e 759.056,
15-7-1966
Ethyl CoraorationEstados Unidos da América

de

a' DIA

EoRTLIPNA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 3
o roupas feitas em geral: Agasalhos,
Preparação
farmacêutica
indicada ao
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
tratamento de doenças sensíveis â
botas, botinas, blusões, boinas, babaterapia antibiótica
douros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, aluiu,
Termos ns. 759.051 e 759.052, de
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
15-7-1966
cintas, combinações, corpinhos, calças Produtos Rocha Químicos e Farmacenhoras e de crianças, calções, -calcêuticos S.A.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Gonoshoro
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpe.s, fantasias, fardas para militares, cogegials, fraldas, galochas, gravatasaoraos. jogos dt lingerie, jaquetas, laquês,
uvas, ligas, lenços, ['maiôs, meias,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, matatós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Andtleteu awicItleRra
a;eugas, j pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
sabe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 2
Ouspensórios, saldas de banho, sandálias,
_Preparações veterinarlas
aisetems, ahorts, sungas, atolas ou alacka.
Classe 41
toucas, turbantts. ternos, uniformes
Produtos alimentícios para animais
e vestidos
Térmos ns. 759.053 e 759.054, de
Tirmo n.9 759.045, de 15-7-1966
15-7-1966
Casa de Carnes Caiçara Ltda.
Ethyl Corporation
São Paulo
Estados Unidos da América

ROPRKOM

CAIÇARA

vARAGUAIA
Nado
Classe 19
Animais vivos, aves e ovos

SINGLAR
MOMO& @RA9DLSIINA

8
Relógios
--alta= s.° 759.058, de 15-7-1W
Xao Pai Esa
São Paulo

NCOCHEQUE
,UNIMMulA VRASILRIRAf
Classe 38
Cartões sociais, isto é: cartões impresa
sos contendo felicitações, pêsames, cana
vites, agradecimentos e pataic paçõest
estojos contenda, cartões sociais, etiquetas e rótulos; artigos de papelaria, papel de tôda espécie para escrever; ena
velopes; papel de embrulho; livros nao
impreasos, -adernos escolares
Classe 50
es.equea =uns e cheques de viagena
Têrmo n.° 759.061, de 15-7-1966—
Brusius & Cia. Ltda.•
Rio Grande do Sul

itU

Classe

and. Brkosiloíra
Classe 41
Carnes verdes em geral
-Termo n.° 759.046, de 15-7-1966
Les Successeurs de F. Cazanove
França
Classe 42
Conhaque
Termo n.° 759.047, de 15J-0gGlaciai de Sucreries Brésillie.nnes
São Paulo
Classe 42
Vodka
"-sanam° n.o 759.048, de 15-7-1966
LN — Comércio e Importação Ltda.
São Paulo
São Paulo
Aparelhos eletro-odmésticos e aparelhos
eletrônicos em geral
Têrmo ra.a 759.049 de 15-7-1966
companhia Agro-Pastoril Araguaia
Pará

Classe 1
Subam21as e preparaç3es F4ra
uso nas indústrias e principahrania3 em
mistura com óleos e com graxas de petróleo e em mistura com óleos e com
graxas praa motores; produtos petroquímicos; compdstos anti-detonantes; películas de matéria plástica para acondicionamento para fins industriais, para
construção e para a agricultura; resinas
plásticas e compostos plásticos para
fins industriais
•
de papel
Papel, produtos de papel e sucedâneos
de papel
—
Têrmo n.o 759.057, de 15-7-1966
Sinclair Indústria e Comércio de
Relógios Ltc/a,
São Paulo

polfvonasacataza, prata/cirza, porta-chsa
péuz, solta, coita-camas, eaavesseiroa o
vitrines
Têrmos ns. 759.059 e 759.060, de
15-7-1966
Banco Indústria e Comércio de Santa
Catarina S.A.
Santa Catarina

BRASPAIEN
£1U1.24U,Glrül.4 DtIMM,10(16
Casca
Substâncias e preparações químicas para
uso nas indústrias e principalmente em
mistura cora óleos e com graxas de petróleo e essa mistura com óleos e com
graxas praa motores; produtos petroquímicos; compostos anti-detonantes; películas de matéria plástica para acondicionamento para fins industriais, para
construção e para a agricultura; resinas
plásticas e compostos plásticos para
fins industriais
Classe 38
Papel, produtos de papel e sucedâneos
de papel
Têrmo n.° 759.254, de 15-7-1966
Casas José Araújo S.A.
Pernambuco
Classe 23
Tecidos em geral

Cl=
aaaaral. da meai,
e2
MÇO. oo&L»o. tragados na afis, t2e,-J.
sive aSvala anaa easfitóricci Asmásioa
arma aicto tara boaaheiro o pcza
usadzi ocsdas, cooick —
sx,t3e3 çam
dt,,Ve3,2O 315âOa, baztaa.tatras,
bandejas domiciliara...a, eratazt, biombos,
cadellus, carrinhos gra chá e gafa
conjuntas para &multaria.% camjazaze
para cala de jantar o sala ,t2a visitas
coaltutca pa.ra terraços, O air-aaa
conjuataa de armáalos gabicatea acca
tropa e cocinba, camas echiJec, caÊdIraz
giratarias, cadeiras de halaaara, Cdaca
de rádios, colchões, colchões de esaltaa
dispensas. divisões. dimana ita=a2cal
de madeira, eapreguiçaaaires, coerivoaj.
ohm estantes. grearda-roupez, QeaSs
mesirdEnz meelahrp t),92-Jreràle.a Mesa
tGe. medalhas para televisaka moldairca
raaa epladana, 5117121à--Eramen ÍpRtiMa,3,

Classe 8
Titulo
Térmo a.° 759.062, de 15-7-1966
10sé Luiz Dias Ferreira Braga
Rio Grande do Sul

g,[23gt
Classe 33
Título
'armo a.° 759.063 de 15-7-1960
c.onfecções Fontenella Ltda.
Rio Grande do Sul

2\
Uell OS-12U

gatasileim

Casse 23
Vecidos na geral
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MA-R_CAS DEPOSITADAS
Publicação feita de act5rdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da

o correr o prazo de 60 dias taxa o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão a
publicação começara
presentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem p
rejudicados com a concessão do registro requerido

%mo a.° 759.064, de 15-7-1966
õt.teco — Organização Técnica
Contai' Ltda.
Rio Grande do St,d

QR TECO

Termo n.° 759.069, de 15-7-66
Malharia Santa Izabel Ltda,
São Paulo

Termo n.° 759.074, de 15-7-66
Naza Confecções Ltda.
Rio de Janeiro

NAZA

"MALHAS AT HLETAS -

AS M ELHORES PARA
TODOS OS .ESPORTES

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'Classe 36
classe 38
.swoes, apólices, cartões comerciais e de

ites, cabogramas, cheques, cupons.
p
Multares, duplicatas, enveljpes de
41.talquar tipo etiqambs impressas. fatoMa, letras de câmbio, notas promissópapéis de carta, recibos e rótulos
érmo n. o 759.065, de 15-7-1966
Laboratório Orbisflora Ltda
São Paulo

Classe 36
Frase de propaganda
Têrmo n.9 759.070, de 15-7-66
Dimas de Melo Pimenta S. A. —
Indústria de Relógios
São Paulo
"TRADWit0 EM RELOGIOS
DE QUALIDADE

PRORROGAÇÃO
':4rk

ÕNEURI

íiTO PAULO,

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das convalescenças e da
astenia neuro-muscular e suas
manifestações
Termo n.° 759.066, de 15-7-66
Lanchonete Flor de Olaria Ltda.
Guanabara

Classe 8
Frase de propaganda
Térmo n.° 759.071, de 15-7-66
São Paulo
Transportes Fink S. A. -

*TRANSPORTES
FINK S/A's
Nome comercial
Wrmo n.° 759.072, de 15-7-66
Transportes Fink S. A.
São Paulo

Têm° n.° 759.07, ae 13-/-43e;
(Prorrogação)
George Apsitis
São Paulo

14
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Para distinguir: Artigos de veeruarior
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
notas, botinas, blusões, boinas babadouroe, bonés, capacetes, cartolas. cara,
ouça& casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapem, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas- colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias, fardas para militares, coleoials. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 33
roa, ogos de 'ingeria. laqueias, laquês
Insígnia de comércio
luvas, ligas, lenços, mantos, meiam
maiôs., mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Termo n.° 759.078, de /5- r6--6
letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas; Poliquima Indústria e Comérob S.
A.
peuges, pouches, polainas. pijamas, puSão Paulo
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambrix roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, g ola ou slac.kr
toucas, turbantes. ternos. ~formes
Termo n.° 759.075, de 15-7-66
(Prorrogação)
Marsicano S. A. Indústria de Condutores Elétricos
São Paulo

•••••nn...

LANCHONETE
DON 011V tt

''F1NK

Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Térmo n.° 759.067,, de 15-7-66
Classe 50
Gotriapi — Pinturas e Revestimentos
Impressos:
papéis
de carta, papéis de
Ltda.
oficio, cartões comerciais e de visitas
Gunnabara
impressos, envelopes de qualquer tipo
recibos, faturas, duplicatas, letras de
câmbio cheques, notas promissórias, debêntures apólices, ações, passagens,
cupons papel mata borrão e fichas
INDÚSTRIA BRAMOU_
Termo n.° 759.073, de 15-7-66
Indústria e Comércio Dako do Brasil
Classe 16
S. A.
São Paulo
Pinturas, revestimentos, reformas de •
prédios e apartamentos
Têrino n.° 759.068, de 15-7-66
Superenxovais 2Aumenau S. A. —
Comércio e Indústria
Guanabara

COM API

PRORROGAÇÃO
MARSICANO S/A. INInS:

TRIA D CONEUTORES
SISTRICOS
Nome comerciai
" Termo a.° 759.076, de 15-7-66
(Prorrogação)
Luiz Teixeira Torres
P

oRPocAçÀo

ITORPED01

SUPERCRÉDI
MÚMIA BRASIL&A

Classe 50

Gernês' de crédito

msbsTrak BRASIEEIRA

Classe 8
Caixas térmicas de cobre

Classe 33
Sinal de propaganda

PREÇO DO Xelitl.R1) DE .ROJE: CR$ 50

IN DUSTRIA BRASILEIRA

Clame 4
Para distinguir substâncias • produtos
de origem animal, vegetal ou mineral,
em bruto ou parcialmente preparadas:
Abrasivos em bruto, argila refratária,
asfalto em bruto, algodão em bruto, betume, borracha em bruto, bauxita,
loim, breu, cânfora, caolha, chifres, cêras de plantas vegetais de carnaúba e
aricuri, crina de cavalo, crina em geespato, ervas medicinais, extratos oleosos, estopes, extratos de plantas, enx&fre, feilhas, fibras vegetais. flóres sêcas,
grafites, goma em bruto, granito eia
bruto, kieselghur, líquidos de plantas,
látex em bruto, ou parcialmente preparado, minemos metálicos, madeiras em
bruto ov parcialmente trabalhados, em
toras, serradas e apiainaa.s, mica, marmores em bruto, óxido de mangank
óleos de cascar vegetais, óleos de linhaça em bruto ou parcialmente 'preparadoo, plumbagina em bruto, põ de tao/
dagett para fundições, pedras britadas.
picres em bruto, pedra calcária, plantai
medicinais, pedras em bruto, quebracho,
raízes vegetais, resinas, resinas naturais,
resíduos téxteis, a gido, seivaa, talo
em bruto, ;disto, xisto betuminmo,
cato

