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DEPARTAMENTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Rio. 18 de janeiro de 1967
Pedidos de Preferências
Kazuo-Onoe - no pedido de preferência do têrmo n9 160.115 - mod6lo industrial - Novo Modêleo de
Ferro Elétrico e a Vapor - Concedo
a preferência solicitada.
Kazuo-Onoe - no pedido de preferência do têm) n9 160.320 - privilégio de invenção: AperfeiçoamentOs em Ferro a Vapor - Em vista
dos argumentos apresentados na petição anexada .ao têrmo n9 150.115,
reformo a decisão acima concedendo,
-também a preferência para o tèrtno
número 160.320.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANS1rERENCIA. E LICENÇA
Rio, 18 de janeiro de 1967
Contratos de Exploração
Minco Corp. Lt,d. (no pedido de
averbação de contrato da patente
n9 48.893).
MinnesOta, Manufatureira e Mercantil Ltda. (no pedido de contrato
sublicença de exploração da pa•ente n 9 48.893).

Transferéncia e Alterações de nome

do Titular de Processos
The Drackete Company, organizada de acôrdo com as leis do Estado
de Delaware (transferência para o
seu nome da patente n9 4.248) .
Cia. Geral de Inda. (transferência
para o F eu nome da patente número
4.606). •
Lorenzo Quadrelli (transferência
para o seu nome de patente número
4820).
Kibon S.A. (Indústrias Alimentícias) (no pedido de alteração de nome da patente n9 5097).
Johnson & Johnson (transferência
para o seu nome da patente n9 ..
)34.692) .
Mobil 011 Corp. (no pedido de alieracão
nome da patente número
76.037).
Metalur n:"..:a Becker Ltda. (no pedido d- alteraeão de nome da patente 0 0 162.440).
Exigências
Termo:, elm exigôncia' a camprir:
Lares Produtos Domésticos S.A.
(no pedido de alteração de nome da
patente n9 3.873),
Triplex do Brasil Ltda. (no pedido
de anotação de contrato de exploração da patente ne 53.307).
Hunter Douglas International (Que
bec) Ltd (transferência para o seu
nome da patente n9 00.801).
Produtos Farmacêuticos Simes do
Brasil S.A. (no pedido de anotação

da licença para exploração da patente n9 62.241 e 71.814).
Captocap Ltda. (junto à patente
n9 69.058).
Eletro-Bel Representações Ltda.
(transferência para o seu nome da
patente têrmo n9 155.699).
Desistência de Processos
Laboratórios Andrômaco S.A. (declara a desistência do pedido de
averbação de contrato da patente
n9 5.562, Mod. industrial Novo Modêlo de Chupeta).
Willys Overland do Brasil S.A. Ind.
e Com. (declara a desistência do pedido de averbação de contrato da
patente n9 51.673 Priv. invenção
Aperfeiçoamentos nas Carrocerias)).
Platt do Brasil Máquinas Têxteis
Ltda. (declara a desistência do pedido de averbação de contrato da
patente ne 63.271 Priv. invenção) .
Aperfeiçoamentos em anéis de Máquinas Têxteis de Fiação em Anel,
duplicação ou Torsão).
Expediente da Seção de Transferência
e Licença
Rio, 18 de janeiro de 1967
Contrato de Exploração de Patentes
Quhnasa S.A. Química Industrial
Santo Amaro (pede para ser anotado na patente n9 61.243 o contrato
de sua exploração). Averbe-se o contrato de exploração.
Transferência e Altera çdo de nome
de Titular de Processo
Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes transferências e Alterações no
nome:
Inãústrias Gessy LFever S.A. (na
alteração de nome da patente número 2.230).
Companhia Geral de Indústrias
(transferência para o seu nome da
patente ne 6.334)..
Johnson & Johnson (transferência
para o seu nome da patente número
65.290) .
S.A. Tubos Brasilit (transferência
para o seu neme da patente: número 65.589).
Companhia Geral de Indústrias
(transferência para o seu nome da
patente n9 75.957).
Wladzia Gajda Podbielniak Doyle
(na alteração de nome das patentes: Têrmos: 143.795 - 143.796 144.586) .
Rhodia - Indústrias Quim;cas e
Têxteis S.A. (na alteração de nome
das na tentes n9s : 42.779 - 43.272
- 47.823 - 50.958).
Armour Pharmaceutical Company
(transferência para o seu nome da
patente n9 43.099) .
Roussel-Uclaf (transferência para o
seu nome da. patente n9 54.189).

Milico Corporation (transferência
para o seu nome da patente Priv. de
Inv. n.° 70.428) - Anote-se a transferência como indica a seção.
Exigências
Processos e termos com exigências à
ctunprir
Pilde° Rádio e Televisão S. A.
(junto a patente n.9 57.405 Priv.
de Inv.),
Radioton Ltd. (junto a patente número 65.439 - Priv. de Inv.).
Radiaton Ltd. (junto a patente número 65.440 - Priv. de Inv.).
Armour Pharmaceutical Company
junto as patentes n.9 44.442 - n.9
53.186 - n.9 53.684- n.° 57.079 n.° 65.707 - n. 69.660 - n.° 71.354
- n.° 103.346- n.9 112.572).
Pirelli S. A. Companhia Industrial
Brasileira (junto a patente n.9 4.033).
Companhia Geral de Indústrias (junto a patente n.° 75.471).
Radiation Ltda. (junto a patente -Termo: 91.786) ..
Juntas Record S. A. Indústria e Comércio (junto a patente Termo: núme
ro 135.856).

biversos
Companhia Química Rhodia Brasileira (junto a patente n.° 36.763) Nada há que deferir quanto ao pedido
de fls.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 18 de janeiro de 1967
Transferência e alteração de nome

Foram mandados anotar as transferências e alterações de nome de titular
de processo:
Badische Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (no pedido de transferencia da marca - Leopnen - reg.
lote a.° 68.521 - Proc. n. 9 177/59.
Baáische Anilin-6 Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (no pedido de transferência da marca - Heliogen
r2g.
int. n.° 62.679 - Proc. n.° 178/59.
Badische Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (no pedido de transferência da marca - Peregal - reg.
int. n.° 79.662 - Proc. n. 9 185/59.
Badische Ani1in-6 Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (no pedido de transferência da marca - Indanthren reg int. n.9 66.945 - Proc. n.9 190/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Ak.tiengesellschaft (no pedido de transferência da marca - Burmol - reg. int.
n.." 47.061 - Proc. n.° 194/59.
Badische Ani1in-6 Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (no pedido de transfe-

renda cia marca - Serodit - reg.
Int. n.° 72.860 - Proc. n.° 197/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik
tiengesellschaft (no pedido de transfo
Tenda da marca - Acronal - reg./
int. n.° 86.852 - Proc. n.° 198/59.
Badische
Soda-Pabrik
tiengesellschaft (no pedido de transfe.
rência da marca - Tamol - reg. int.
n.9 50.559 - Proc. n.° 200/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Ak.
tiengese/lschaft (no pedido de fraude,
da marca -- Cyclanon - reg. int.
1.1. 9 86.795 - Proc. n.9 201/59.
Badische Aniiin-5 Soda-Fabril( Ak,
tiengesellschaft (no pedido de transfer,
rência da marca - Nekal - reg. int.
n.° 54.798
Proc, n.° 202/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Ak•
tiengesellschaft (no pedido de transfe.
rência da marca - Emblemática
reg int. n.) 55.332
Proc número
207/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Ah.
tiengesellschaft (no pedido de transfe,
rência da marca - Nltrofoska - reg..
int. n.9 65.034 - Proc. n.9 210/59.
Badische Anuiu-8 Soda-Pabrik Alto
tiengesellschaft (no pedido de transfee
rência da marca - Sudan - reg. inta
n.9 30.282 - Proc. n.° 215/59.
Badische
Soda-Fabrik
tiengesellschaft (no pedido de transte.
rência da marca - Ursatin - rego
int. n.° 54.338 - Proc. n. 9 215-A.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Mc.
tiengesellschaft (no pedido de transfo.
rência da marca - Ursol - reg. int..
n.9 30.293 - Proc. n.° 216/59.
Badische Soda-Fabrik Ais.'
tiengesellschaft (no pedido de transfe.
rência da marca - Fibrit - reg, int.
n." 47.961 - Proc. n.° 220/59.
Badische Soda-Fabrik Ais.'
tiengesellschaft (no pedido de transfe.
renda da marca - Rongal - rego
int. n.° 73.133 - Proc. n.° 221/59.
Badische Soda-Fabrik Ais.'
tiengesellsthaft (no pedido de transfea
rência da marca - Nekal - reg. into
n.9 45.796 - Proc. n.ti222/59.
Badische Anilin-6 Soda-Fabrik Ak.
tiengesenschaft (no pedido de transfea
rência da marca - Ramasit - rego
int. n.° 50.556 - Proc. n.° 223/59.
Badische Soda-Fabrik Ais.'
tiengesellschaft (no pedido de transfe.
rência da marca - Indanthren - rego
int. n.9 29.292 - Proc. n.9 233/59.
Asbach 6 Co. (alteração de nome
da marca - Asbach Uralt reg. int,
n.0 43.155 - Proc. n.° 299/59.
Asbach & Co. (alteração de nome
da marca - Asbach Uralt - reg. int.
n.° 43.151 - Proc. n. 9 100/59,
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Capital
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. . Cr$ 6 000 Ssmestre
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. . Cr 12.000 Ano
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Exterior r
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 13.000 Ano .
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pouerúa ser suspensos sela
aviso prévio.
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pectiva renovação com antevaiie?ade de suas assinaturas,
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no porte superior do enderéca continuidade no recetimento (30) dias.
Asbach f Co. (alteração de nomej Irmãos Caseiniro Ltda. (transferênda marca - LIrl:rand - reg. int. azi-1 cia para •eu reme da marca - Marapê
n.° 25 ,) ÇO8).
mero tz.9.938 - Proc. n.° 301/59).
Newton Charnliers & Company Ltd.
Internationille Galatithgesel/schaft Akidengesellschalt (transferência para seu (transferência para seu nome da marca
nome da marca - Kerit - reg] int. - Ronuk n.° 262.315).
S. A. Mercantil Agro Pecuária de
n.° 67.915 - Proc. n.° 302/59).
Araraquara Samna (alteração de nome
Linda Aktiengesellschaft (alteração da marca - Samna n.° 262.432; .
de nome da marca - Linde n.'
Aeroquip Sulamericana Ind. e Com.
245.631).
S. A. (alteração de nome da marca
Tubest n.° 263.198).
Maria da Conceição Andrade Monção (transferência para seu nome da
Dipeco Imp. Exp. e Com. Ltda.
Rio Nilo n.° 329.115).
marca
(alteração de nome da marca - DipeCia. Cestari - Ind. de Óleos Ve- co n.° 274.570).
getais (alteração de nome da marca flopen Indústrias Farinaceutizas LiDalila - termo n.° 509.218).
mitada (transferência para u nome da
J. M. S. Industrial Ltda. (altera- marca - Septogyn n. 9 329.511).
Consiglio S. A. Ind. e Com. de
ção de nome da marca - Ternotron Óleos Vegetais (alteração de nome da
- termo n. 9 509.421) e marca
marca - Joia - têrmo n.° 399.828).
Shell Brasil S A. (Petróleo) (alM S - termo n.° 509.428).
teração de nome da marca - Cariflex
.
e
Imp.
(alteCitylux S. A. Com
- termo n.° 395.324).
ração de nome da insígnia - Citylux
Nysco Laboratoires Inc. (transferêntermo n.° 509.429).
cia para seu nome da marca - NysNovaquímica taba. S. A. (altera- caps - termo n.° 509.427).
ção de nome da marca - Mater núExigências
mero 186.443).
Termos com exigências à cumprir:
Textron Inc. (transferência p aru seu
Merkel
Co. (junto ao reg. int.
nome da marca - Emblemática - nú- n.° 74.654 - Proc. n.° 75/59).
n.°
mero 208.560 - Triumph
Badische Anula 8 Soda Fabrik Ak208.360 - Touch Down n. 9 265.811 tiengeseilschaft ()unto ao reg. int. número 29.284 - Proc. n.° 229/59).
e Director - n.° 316.615).
Kugelfischer Georg Schafer
Co.
Viúva Guerino Zalla (transferência (junto ao reg. int. n.° 37.094 - Pro•
para seu nome da marca --Zalla Lo- cesso n.° 281/59).
renzo n. 9 223.655 - 274.152 e marca
Osram G M 11 H (junto ao reg.
- Laranja/ n.° 283.426).
int n. 9 71.629- Proc. n.° 290/59). Linde Aktiengesellschaft (alteração
Deutsche Philips Gesellschaft M B H
de nome da marca Linde ia.° 246394 e (junto ao reg. int. n.° 48.906 -Processo n.° 292/59).
246.135).
(transferênBadische Anilin & Soda Fabrik AkS.
A.
Eberle S. Paulo
cia para seu nome da marca - Mon- tiengesellschaft (junto ao reg. int. námero 43380 - Proc. o.0 184/59).
terrosa 11.9 253.759).

Badische Anilin O Soda Fabrik Aktiengesellschaft (junto ao reg. int. numero 75.991 - Proc. n.° 188/59).
Badische Anilin O Soda Fabrik Alztiengesellschaft (junto ao reg. int. número 30.266 - Proc. n. 9 218/59).
, Fourton Patriarche O Cie. (junto ao
a. 9 220.627).
Oliveira O Bifano (junto ao número
238.715).
Hilário Marques dos Santos (junto
ao n.° 264.814).
Panificação Manon Ltda. (junto ao
m 9 187.432).
Watyzack 8z Company Ltd, (junto ao
n 9 218.819).
Indústria Nordestina de Prod. Alimentícios Ltda. (junto ao n 9 294.392)
Cremene Metropole Ltda. (junto
ao n9 289.000).
Espolio de Aparicio Ramos Cordeiro (junto aQ219 308.981).
Lab, Sanex Ltda. (junto ais n9....
326.719).
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cingir-se-ão às assinaturag
anuais renovadas até 28 des
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer époce,
pelos órgãos competentes.
- A fim de. possibilitar 2
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos).
quanto a sua aplicação, soa0
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ots
vale postal, emitidos a favoP,
do Tesoureiro do De parta.
mento de Imprensa Vacionags
- Os suplementos às ech:',,
çães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes To
as solicitarem no ato do (180
sinaleira.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da ao.
sina fura.,
- O custo de cada exent
piar atrasado dos órgãos oflo
ciais será, na venda avulsa,'
acrescido de Cr? 5 se do meã'
mo ano, e de ICK. 3* 20 por ano,
decorrido.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
Rio, 18 de janeiro de 1967

Marcas Indeferidas
N9 224.528 - Leila - Amil Abraho
- cl. 23.
N 9 502.164 - Itajai - Perdig90
S.A. Com. e Ind. - cl, 41.

Exigências
Têrmos com exigências a em°
prir:
Merck & Co. Inc. (junto ao reg. 110
210.287) .
N9 778.289 - Com. e Propaganda
Especializada S.A.
N9 498.592 - Adevaldo José a
Castro.
N9 507.104 - Comipe - Com. c)
Ind. de Peças para Máquinas Ltda,

Diversos

Indústrias York S.A. Produtos CR.,
rúrgicos - no pedido de apostila da
marca York Plast e York n 9 278.608
C. Torres S.A. (junto ao n9
- Apostile-se quanto à classificação
/75.753)•
Materquímica S.A. Prod. Químicos visto que o artigo reivindicado nestes
Farmacêuticos (junto ao n 9 176,537). autos pertence à classe 3 (vide dasKurt Tesche & Pilho (junto ao 119 ' pacho de fls. 6).
8 .562).
Fica sem efeito as petições publiLabs. Lepetit S.A. (junto ao na cadas no D.O. de 1e-1-67 que sag
240.360) .
-ram
como oposição:
Aloysio Hoffniann Sehmidt (Junto
ao n 9 241.864).
Unilever Limited (no pedido de
•
transferência n 9 256.737 - 257.218
Lab. Legrand Ltda. (junto ao tér- - 201.038).
mo 404.911) .
Labs. Regisfarma Ltda, (junto ao
Yarway Corp (no pedido de transtermo 477.431) . .
.
ferência n9 243.932).
Dino Giovannetto (junto ao têm()
Recursos
512.542).
Panex
S.A.
Ind. e Com. (no reLabs. Branova S.A. Ind. Química
curso interposto ao termo n9 466.348
e Farmacêutica (junto ao têrmo
marca Panex).
509.172).
Prorrogação de Marcas
Jacinto Ferreira e á (junto ao têrmo n 9 509.220).
Foram Mandados prorrogar os proKemweil A. G. (junto ao têrmo n9 cessos abaixo mencionados:
509.559).
N 9 778.532 - Furoxona - Wi0
Perfumaria Suissa Com. e. Ind. Ltda. Norwich Pharmacial company (junto ao térmo n 9 373.465).
3.
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D.A. Paulista de Indústrias Químicas Sapiq (oposição ao têrmo n9...
740.155, marca Sapic).
Lambreta S.A. Administração e Comércio (oposição ao Varino n 9 741.956)
marca Vasco).
Equipamentos Industriais Elsa
Ltda. (oposição ao têrmo n9 739.793,
título Eira).
Audium Eletro Acustica Itda. (oposição ao têrmo n9 740.548, marca Auditp:an).
lúbrica Nacional de Balo-aterias
Ido Ltda. (opcsição ao têrmo n 9 ...
741.544, marca Idolo).
Anderson Clayton & Co. S.A. Ind.
e Cornarcio (oposição ao têrmo n9
740.859, marca Aclo).
NOTICIARIO
Multi Propaganda Soc. Ltda. (opotição ao tésrmo 7 ,41.169 marca Multi
Vision).
Oposições
Multi propaganda Soc. Ltda. (opoCasa Mattos Papelaria e Livraria sição ao termo n9 741.173, marca
S.A. (opatição ao térmo n9 740.478, Multi Vision).
Consulta Serviço Informativo ca
marca Acadênmico).
Nardelli & Cia. (oposição ao têrmo Ind. (oposição ao térmo n9 739.005,
marca • Consulto) .
n9 741.965, marca Caboclo).
Hans Schmitd (oposição ao têrmo • Indústrias Gessy Levar S.A. (opan9 739.317, marca Rera).
siçao ao termo IV 741.359, marca çareCia. Brasileira de Material Elétrico cm)
Ind. Teatteis Barbem S.A. (oposi(oposição ao têrmo n9 739.720, marção ao termo n9 741.476, marca Teca Cibrel).
J. R. Geigy S.A. (oposição ao têr- ua).
oundry Srrvice Limited (oposição
mo n9 738.933. marca DDT Fatal).
Indústria de Linhas Royal Ltda. ao térmo n9 739.373, marca Super
(oposição ao têrmo n 9 740.521, marca Fiasco).
Util S.A. Indústrias Mecânicas e
Parir Royal).
Alfred allum (oposição ao termo n9 Metalúrgicos (apo..açau ao termo r,
-44a.baz,
maca doai).
7(:2.640, marca Baby Leve).
aiumble 011 & Refining Co. (oposi- Anueisoa talayaaa & Co. S.A. Ind.
ção ao têrnio 739.893, marca Petro- e taomeicio luposic..w ao termo n.
iaaica
mar) .
Oiasa uagainzaçao ainanceira AdHumble Oil & Refining Co. (oposição ao têrmo n 9 739.895, marca pe. manstrairola S. a. (opcaraao ao teraz marca Osiaa) .
trcmar) .
Lojas Duton S. A. tuposiaao
Malharia e Confecções Hertatex taluia .iu.a4l marca Sutton).
Ltda. (oposição ao têrmo n9 739.495,
inctustrias aoia S. A. k1rota. CiMarca Herlantex).
rúrgicos (apos,çao ao termo '440.342
Magaidi Mala Publicidade Ltda. 'nuca mias asroto).
(oposiçaia ao têrmo 745.087, marca
mercantil JOO.0 Liestri S. A. (opoJovem Guarda).
siçao ao termo 739.044, titulo A keiMagaldi Maia Publicidade Ltda. ia ue Brasília).
(oposição ao térmo 745.088, marca
sáni acc. Industrial Amea.cana de
Jovem Quarda).
Torcuato Oi Tella S. A.
Sanbra Sac. Algodoeira do Nordes- Maquinas
(Oposiçao ao termo, 740.349 marca
te 'Brasileiro S. A. (posição ao têr- Sian).
mo n 9 734.321. marca Delicada).
willys Overland da Brasa 3. A.
Sanbra Soc. Algodoeira do Nordeste (oposição ao térrno 7 43.736 marca
Brasileiro S. A. (oposição ao têrmo Itamaraty).
736.103, marca Yaya).
Achesou Colloids Ltd. (ocosição ao
Plarticos Hevea S.A. (oposição ao téamo 739.425 marca Bandag).
têrmo n9 739.552, marca Monobloco).
Indústrias Gráficas Saturno Ltda.
(oposição ao têrtra) 741.850 marca
Plásticos Hevea S.A. (oposição ao Eramar).
termo n9 739.553, marca Monobloco).
P. Beiresdorf 25 Co A G (oposição
Armações de Aço Probel S.A. (oposição ao têrmo) n 9 739088, marca ao termo '‘39.250 marca Nivea).
Calau Dist de Bebidas Ltda. (opo_
Belson).
Associação Umuarama de Campos sição ao têrmo 737.047 marca Sol).
Ind. e Com. Plastimpres Prortuições
de Jordão (oposição ao termo n9 ...
e Propaganda Ltda. (oposição ao têr739.580, marca Umuarama).
Associação Umuarama de Campos mo 738.145 marca - Plastirnper).
Eucatex S. A. Ind. a Com. (oposide Jordão (oposição ao Urino n9 ...
'739.749, nome comercial Umuarama ção ao têrmo 738.995 marna Castor).
Companhia Teperman de EstofaHotel Ltda.).
Ivo Strada de Oliveira (oposição ao mentos (oposição ao tarino 739.028,
marca Diadema).
têm° 743.955, marca Dipol).
Record S. - A. Confecções Têxteis
Editora Monterrey Ltda. (oposição
(oposição ao têrmo '739.092 marca
ao têrmo 743.678, marca Brasil).
Corder).
Editora 1VIonterrey Ltda. (oposição Fama Ferragens S. A. (oposição ao
ao termo Ltda. (oposição ao térrno têrmo
739.748 nome comercial - Con9 744.758, mara Broxa Mora).
Fama de Ferros e Metais LiLion S.A. Eng enharia e Importa- mercial
mitada).
ção (oposição ao tarmo n o 739.098,
Confecções Anka Ltda. (oposição ac
marca Lions L).
740.074 títu'.o Calhambeque é
Lion S. A. - Engenhari ae Impor- tarmo
uma
Brasa Móra).
tação (oposição ao têm° n 9 739.115,
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
marca Lions L).
Lion S. A. Engenharia e Im porta- (oposição ao térmo 740.842 marca
ção (oposição ao têrmo n9 739.107, Super Boa).
Companhia Meilaramentos. de São
marca Lions L - térinu n 9 739.106.
marca Lions L têrmo n 9 739.120, mar- paian - Indústrias de Papel (opt sica Li ons L - têrmo n 9 739.131, mar.. ção ao têrmo 741 051 marca Guia
tl'CO do Lar).
ca Licns - termo 739.108, marca
erican Radiaor and Standard
Lions L - têrtno n9 739.103, marca
Sanitary Corp. (onusaáa tia termo
Lions L) .
73a.191 marca Icifatfl .
Fafaal Flores 'v aronia (opasição ao Indüstras Kaisea Argentina S. A.
tétano 11 9 710.578, marca -"apresta). Industrial
Comer ta g Financiara
Moysés Goleia/assar (oposição ao (oarsiçâo ao
tê aia 70,041 marca
termo n 9 738.940; marca Copa),

Prorroga çao de Mulo de Estabelecimento
N9 779.105 - Depresso Florianópolis - Depresso Florianópolis el. 33.
Reconsideração de Despacho
Companhia de Cigarros Souza Cruz
(no pedido de reconsideração que
deferi marca Syntex-Filter, Ur=
n9 459.583) de Paul Adolf Muller:
Acolho pedido da reconsideração de
despacho parcialmente para registrar
a marca requerida nestes autos sem
direito ao uso exclusivo de Filter.

Ferragens Baga Sa A. (oposição
têrmo 738.581 marca Rage).
Ind. Química River Ltda. (opciai_
ção ao térma 736.304 maaca River).
António Lapas (oposiçan ao :armo
701.298 marca Leaniplast).
Emprêsa Jornalística Com. E Ind.
S. A. (oposição ao tê:mo 742.560 maica Gazeta do Corarei° e Indaústrai) .
Emprêsa Jorra l istica Com. e Ind.
S. A. (oposição co amo 742.861
maca Tribuna do Coma/c io e Indústria).
Emprara Jornalistr_ca Cem. e Ind.
S. A. (opos1aao ao termo 712.1362
marca Correio do Ccmarécio e na
dústria) .
Rumo Propaganda Ltda. topos:çã.o
ao termo 736.555 marca Ruma) .
Pat Publicidade e Assistencia Técnica Ltda. (oposição ao tarem 742.136
marca - "Da Pats a..."
Indústria. Mecânica Phenix Ltda.
(oposição ao têrmo 739.939 marca
Feniac).
Ing. C. Olivetti & C., S. A. (oposi_
çáo ao têrmo 740.545 marca Auditplan - T. 710.544 - Marca .Auditplan - T. 740.547 - Marca Audit.
plan - T. 740.546 - Marca Auditplan - T. 740.548 - Marca Auditp
O Rei dos Aviamentas importadora
S. A. (oposição ao té-rtao /12.121 Frase de Propaganda: O Príncipe dos
Aviamento:).
Metalúrgica Lex S. A. (opesiaão
ao armo: 710.395 marca Metalex).
Sucena Inuaeis S. A. (apta:ação ao
teima 743.211. marca Cena).
araria Comarca) da autos 14c1a.
(oposiçao ao termo 141.6..0 marca
aramar - T. a4lna5 - Marca talai
mar - T. 7:6.100 - N nue: Com.
Prema - Aa.atatos de Borracha Ltda..
- T. 743.112 - Marca trama) .
Companhia de Tecidos Josa. bitti
(oposição ao tarmo 743.013 marca
Bates).
Creaoões lialana Ltda. 0-13r3sitáo
ao tarmo 744.314 - 2.1arca Aie-aa).
Tapav, Tarraplana,aem e 2carknentaça° Ltda. (aparaatio ao termo
743.42 marca Telinta).
Mário Pagano (tipos çao ao termo
742.938 marca Welcoma).
Stil Decorações Ltclw (annslá• o ao
tatmo 748.768 marca D'Eatilo),
London Records, Inc. (oposiaão ao
têrmo 748.3.i marca arcdêio Londres).
Dina Distaiatudora lo tl".3'.:1 j 'is Nacionais Automóveis S A. (orasiçãa
ao tainio 746.-57 marca DynaI'.
Retificadora Tocant i ns de atotores
Ltua. (oposição ao termo 746.040
marca Tocantins).
puvrúit)ii vinicola Cereser S. A. (oposição ao têrmo 746.286 marca
Boa Leitura Livrarias e Papelarias
Ltda. (oposição ao têrm 0:749.921
marca Leituras).
Fergo S. A. Indústria Mobiliária
(oposição ao têrmo: 750.970 - Titulo:
Laboratório Fargo).
Tecnostral S. A. Indústria e Tecnologia (oposição ao têrmo '750.661
marca Mustang).
União dos Escoteiros do Brasil
(oposição ao termo 745.952 - Titulo
de Est. Dei Rey).
Clube de Regatas do alamengo
(oposição ao têrmo 748 194 marca
Mengo).
Empreendimentos e Participações
Novo Rio S. A. (opos i ção ao têm°
746.273 marca Novo Rio).
Synteko S. A. Comércio Importação
e Exportação (oposicão ao têrmo
750.287 marca Resinil) .
União dos Escoteiros do Brasil
(oposição co tarmo 745 953 - Título
111aa D'El Ray).
Ofasa Organizarão Finsticoi tateiminisradora S. A.. omadcao ao f(rtai° 745.813 - Maca Fusa 745.503 - Marca Fasa - T '145.625
_._ Marca Masa - T. 745.631 - Marca latisa
T. 745.62 - Tia Riso).
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Escobar S. A. Indústria e C0~
(aposição ao têrmo 145.026 - Giiafa
Escomaq).
Ofasa Organizaçaa Il lnancetsra sadia,ministradora S. A. 'oposição az téra
mo: 745.633 - Marca: Faca - T.
746.643 - Marca Fasa - - T. 745.6223
- Nome Com : Fasa Indastrial S.A.).
Weinert la'Amore & Cia. Ia,da.
(oposiçao ao têimo: 741 528 - Nome
com.: Trans-Coral Ltda).
Armações de Aço Frobel S. A.
(cpcsiçao a p iarmo 746.061. marca
Cartebel) .
rampa, Indústria e Comérc io de
CaMs' F•iner 45. A. (oposição ao ter.-.
raarca Frima) .
mo 751,
• " lectric Compan y ( mosiçáO
. d46.200 marca Cantina') .
ao ta
Cirára-a, Zelsal Publ iciaale Triangua
una S. A. (onosiaão -o 44i:nio 743 327
marca Anuário Brasileiro do ZeM1).
Artex S. A. Fábrica de Artefatos
Têxteis (oposição ao termo 745.C43
marca aaasa).
Artex S. A. Fábrica de Artefafns
Têxt ais çonosição ao tat•ma 745.608
- Marca Fa ca - T. 745.612 - Marca ?asa - T. 745. aa0 - a aarca -FasEs
- T. Ct5.62a - Nome Coar.: RlSa
Indastrial S. A. - T i45.632 - TfMi n d est.: Fasa Tr dustriAl) •
Frabdicrke Hoeclist Aktien ireS ali achaçt Varra. Meistar Luchas & Brita
ninai (naosi atio an tamari 745.577 marca Revlon that Man).
Pare'ail ia aia,/ Farta S. A. lorinslça0
co fartrn 737.2'5 marca Furtinoxl.
n - c 11 st Aktiann.PEs.,
ir-rbaterke
aluía Vorm. IV(ei star Luciiis & 13-il*dna (aa osiaa n an ta-mo 745 563 mar.
ca Favion Eterna 27).
Priataualco Ecation S. A. (opasiçãO
ao taimo ',48 1,1-1 marca Super).
iaational laer,ouicar -1 U olications,„
Inc. (opas:çao a ottrmo 750.e19 marca lantraan - I. '1511.94a - Mora
ca Matmin).
Szcazaaue a'écnica de Matarias Soao ti-amo 746.275
•tema. S. A. (apo.siçao
- IN 0M3 com.: Lopzma com. rintalas e Estruturas Melaaicas Ltda.
- Titulo: copaana Lomat- ao a luxunas e Estruturas Metalicas - T.
lailaa77 - isr.alca, Caprina - T. 7-2,6.278
- Marca: eopataa).
Anders:ai, alar ..on aí Co. S. A. Ind.
a COM . nup:.:sii..-.3 ao tardio: 747.090
- Marca: a oinecetioaa de Carne Santa Rita Ltda.) .
Ccoperatiaa cie. Laticínios de Pa.
troalnio de Sapucal Ltda. (oposiçao
ao ajamo 745.259 - 'ritmo: Mercearia, Armazém e Açouaua Dolar).
Gentil iie Clóvis Ltda. (oposição. ao
termo 7 ,1d.69a marca Arclovi).
Editóra Abril Ltda. (oposição ao
termo 3.580 marca Realidade eco.,a
.1-

Edit(ira Abril Ltda. (oposição a0
termo 7.5.581 marca Realidade "gracola - T. 746.582 - Marca Realidade Artística - T. '746.579 - Marca:
Realidade Social),
Nouvelle Soclete Persil (oposição ao
tarnro 746.284 marca Prolin).
Indústria Resegue de Ocos Vegetais
S. A. (oposiçao ao termo 746.271
marca Dafindol) .
Berta Confecções Ltda. (oposição
ao têrmo 752.945 - Expressão de
Prop.: Zé Beto a Roupa da Juventude - T. 752.944 - E. de Propaa
ganda: Toalha Mágica Zé Beto).
Labortecne S. A. (oposição ao têra
mo 744.824 marca Astipan).
São Paulo Alpargatas S. A. topo-,
sição ao termo 750.382 - Marca Soa,
Ião da Criança - T. 750.275 - Mara
ca odit - T. 749.624 - Marca Cata
Bailou - T. '750.842 - arca tient§
- T. 750.765 - Marca Carpano T. 750.956 - Marca Ter-lin).
Cia. Rioaraadense da adubos ORA
'oposi-an ao tararas 747. 1 44 - 'vier-a Faatli•ol -- T. 747.113 - Marca
l''''StiZil'al, l0 Alta-a.a.-das S. P. (uPO,
saião no tarrno 750.275 - Marca Mula
tigreide).
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Paulo Lisboa (oposição ao têm°
47.469 - Marca 18a).
The Norwich Pharmacal Coo paoy
(oposição ao termo: 749.848 - Marca: Curassim).
Magnesita S. A. (oposição ao (Armo: 746.660 - Marca Superplaka).
- T. 746.622 - Marca Plaka).
White Motor Corpora.tion (oposi_
gão ao têrmo 746.621 - Marca Leu) .
Cia. Cervejaria José Keiss (oposição ao têrmo 750.374 - Marca Edelweiss).
Anderson, Clayton 6 Co. S.A. L
dustria e Comércio (oposição ao te.
mo: 746.222 - Marca: Ritarrcz) .
Cia. Vinícola Rio Grandense (oposição ao têrmo: 746.314 - Marca: Castelo de Paiva -• T. 746.840 Marca: Castelânia) .
A Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo 745.479 Marca: Emblemática) .
Sinuelo Publicidade e Produções
Ltda. (oposição ao tarmo: 746.500 Titulo de Estabelecimento: Sinuelo) .
Synteko S . A. Comércio Importação
e Exportação (oposição ao tênno:
747.662- Marca: Eteco) .
Emprendimentos e Participações Novo
Rio S.A. (oposição ao tênno: 747.662
- Marca: Eteco) •
Emprendimentos e Participações Nõvo
Rio S.A. (oposição ao têrmo: 746.665
a- Marca: Tabuado Nõvo Rio) .
The Gillette Company (oposição ao
termo: 746.116 - Marca: Boston) .
jefferson Electric Company (oposição
ao têrmo: 746.703 -Marca: Jefferson) .
Anheuser-Busch, lncoraporated (oposição ao têrmo: 746.982 - Marta::
Budweiser) .
Industrias Gessy Levar SÃ. (oposição ao tatuo: 746.482 - Marca:
Gel Bronze) .
Câmara Publicidade e Promoções Limitada (oposição ao termo: 748.113 Marca: GO-GO - T. 750.216 Marca: Globo a Gogo) .
Alumínio do Brasil S . A . (poosiçã'o
ao têrtno: 724.488 - Marca: Anhanguera) .
Unilever Limited (oposição ao termo:
945.168 - Marca: Brisa) .
Fieldcrest 1V1ills, Inc • (oposição ao
termo: 745.722 - Marca: Karastan) .
Siemens-Schckertwerke Aktiengesellschaft (oposição ao termo: 745.706 Marca: Cinatec) .
Cotenge, Engenharia e Terraplanagem Ltda . (oposição ao termo: 746.285
- Marca: Coteng) .
Fábrica de Calçados Monroe S . A.
(oposição ao têrmo: 745.896 - Marca: Universal Avenida ) .
Manah S . A . Comércio e Mie tria
de Adubos e Rações (oposição ao têrmo: 748.164 Marca: Sanah T.
748.163 - Marca: Sanah) .
Jack Franco (oposião ao termo:
749.513 - Marca: Toscana) .
Cia. União dos Refinadores Açúcar
e Café (oposição ao térmo: 750.240
- Marca: União) .
Masi ei Cia. Ltda . (oposição ao têrmo: 481.719 -Frase de Propaganda:
Mala, Bolsa ou Cesta Cegonha da
Mãezinha - T. 481.732 - Marca: :
Cegonha - T. 481.731 - Ma: Cegonha) .
São Paulo Alpargatas S . A . (oposição ao termo: 748.840 - Nome Com.:
Sete Zero Sete Arquitetura Promocional Ltda . ) .
Relojes Era Sociedade Limitada C.
Riiefli-Flury ei Co. (oposição ao -cerato: 746.037 - Marca: Silendox).
Sociedade de Laticínios Ltda . (oposição ao tênno: 750.240 - Marca:
limão)
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Util S. A. Ind. Mecânicas e Meta*
Masi 6 Cia. Ltda. (oposição ao ta- Fábrica de Tecidos Maracana S. A.
tuo: 481.721 - Frase de Propaganda.: (oposição ao termo: 737.921 - Mar- lúrgicas (oposição ao ferino 738.199
Mala, Bolsa ou Cesta Cegonha da
Criança) .
Ansalvasco Comércio e Indústria S.A.
(oposição ao têrnio: 750.093 _ Marca: Dimaq ) .
Sherwin-Williams do Brasil S . A.
Tintas e Vernizes (oposição ao termo:
747.446 - Marca: P VÃ).
Codima - Máquinas e Acessórios
S.A. (oposição ao têrmo: 745.984 Marca: Codima Comercial DistribuidoMateriais Ltda . )
ra
ia. . ier-Benz Aktiengesellschaft (oposição ao têrmo: 745.619 - Marca:
Stardiesel) .
The Singer Company . (oposição ao
têrmo: 746.539 - Insignia: S) .
The Singer Company (oposição ao
têrmo: 746.191 Insignia: S. - Simão) .
Syndicat National de La Perfumaria
Francaise (oposição ao termo: 746.736
- Marca: Replique Paris) .
Edito Abril Ltda.' (oposição ao têrnio: 746.583 - Marca. Raelidade
T. 746.584 --a Marca:
Mercantil
T. 746.585 Realidade Esportiva
Marca: Realidade Financeira T.
746.586 - Marca: Realidade Sindical) .
Manufatura de Brinquedos Estrela
S . A . (oposição ao tênno: 746.891 Marca: Patruleiros do Oeste - T.
745.927 - Marca: Fordeco) .
Automobile Manufacturers Association, Inc. (oposição ao termo: 749.148
- Marca: Glass)
Ataide Ferreira (oposição ao tétano:
725.187 - Marca: Café Santa Rita ) .
Lanchonete Top-Set Ltda . (oposição
ao têrmo: 720.662 -Marca: Top Set)
Gonsalves Souza ei CM'!" (oposição
ao tèrmo: 737.135 - Marca: Quero
Quero) .
Companhia Industrial e Comercial
Brasileira de Produtos Alimentares
(oposição ao têrmo: 746.623 - Marca: Bomtepero) .
Fieldcrest Mills, Inc . (oposição ao
termo: 745.723 - Marca: Karastan) .
Cooper; McDougall ei Robertson Limited (oposiçr,o ao têrmo: 746.754 Marca: Kopp-. .
Mascarenhas Barbosa Foscoe S. A.
Engenharia e Comércio (oposição ao
remo: 748.929 - Marca: MBR - T.
748.930 - Marca: MBR Termo
748.931 -- Marca: MBR) .
Monroe S . A . Ind . e Com. (oposição ao termo: 746.098. - Marca:
Monroe) .
Tubos Guararapes S . A. (oposição
ao tênno: 744.984 - Marca: Guarapas) .
Poliplás Ind . Brasileira de Plásticos
SÃ. (oposição ao têrmo: 750.267 Título: Poli-Plast Indústria e Comércio).
Indelpa S.A . Industrial Elétrica
Paulista (oposição ao termo: 751.557
- Marca: Lidei) .
Azevedo, Bento S. A. Com . e Ind.
(oposição ao termo la9 739.473 Marca: Mossorõ Sal).
São Pato Alpargatas S. A. (oposição ao termo 742.815 - Marca:
Corlastic termo 742.889 - Marca:
Macós -- termo 742.969 - Marca:
Merci).
Porcelana Real S. A. (oposição ao
térmo: 740.524 - Marca: Paro Rogai - termo 740.525 - Marca: Park
Rogai).
Daniel Ventin & Cia. Ltda. (oposição ao termo: 737.236 - Marca: Café
América).
Oubinha Irmão & Cia. (oposição ao
termo: 741:519 - Marca: Elite).
Casa Sano S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo: 741.701
- Marca: Sanilux - T. 742.318 Marca: Prefã).

ca: Universal) .
A Companhia Produtos Confiança
S. A. (oposição ao têrmo: '741.077 Marca: Confiança - T. 741.078 Marca: Confiança - T. 741.079 Marca: Confiança - T. 741.080 Marca: Confiança - T. 741.081
Nome Com. Indústria de Produtos
Alimentícios Confianca S. A. - T.
741.083 - Nome Com. Indústria de
Produtos Confiança S. A. - T. número 743.660 - Nome Com.: Indústria de Produtos Alimentícios Confiança S. A. - T. 743.660 - Nome
Com. Indústria de Produtos Alimentícios S. A.).
A Companhia de Produtos Pilar
S. A. (oposição ao termo: 741:547 Marca: Pilar).
Laboratórios Frumtost S. A. Indústria Farmacêutica (oposição ao
êxnno: '734.615 - Marca: rle:ri-W:ot eL

Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) (oposição ao têrmo: 738.329 Marca: Kital) .
The International Assrei riLL-,n of
Lions Clubs (oposição ao termo número 738.363 - Marca: Leonina) .
Neves, Arcos & Cia. Ltda. (oposição ao termo: 744.681 - Marca:
Cave) .
Minesota Mining And Manufacturin,g Co. (oposição ao termo 739.601
- Marca: M M M) .
•
The American Tabacco Co. (oposição ao têrmo 738.490 - marca Water
Tip).
Standard Ohl Co. (oposição ao tezmo 740.851 - marca Ecaip).
Magaldi: Mala Publicidade Ltda.
(oposição ao termo 742.267 - marca
Fureca).
Lady Modas S. A. Ind. e Comercia . oposição ao termo 738.164 Título: Ladys Center).
Magaldi Maia Publicidade Ltda.
(oposição ao termo 742.156 - Marca
Cadillac).
Malgadi Mala Publicidade Ltda.
(oposição ao têrmo '742.600 - Marca:
Fordeco).
Malgasli Mala Publicidade Ltda.
(oposição ao, têrmo 742.806 - Marca:
Charanga).
Armações de Aço Proba] S. A.
(oposição ao termo 738.439 - Marca: Distribel).
Armações de Aço Probel S. A.
(oposição ao Urino 758.683 - Marca:
Bel Classe).
Rádio Record S. A .(oposição ao
termo 740.661 - Marca: Jovem
Guarda).
Britool Limited (oposição ao Urra°
730.907 - Marca: Bristol).
a n ). Lepetit, S. A. (oposição ao
7ns. 9 " 1 -- Marca: Diclocil) .
Hercules S. A. Ind. e Comércio de
Calçados e Artefatos de Borracha
(oposição ao têrmo 738.301 - Marca: 01e).
Azevedo Bento S. A. Comércio e
Ind . (op :.Nição ao tèrrno 740.770 -Marca : Combate) .
Azevedo Bento S. A. Comércio e
Indústria ( oposição o: têrmo 740.770
marca: Combate) .
União Fabril Exportadara S/A UFE
(oposição ao termo 740.802 - marca:
União) .
São Paulo Alpargatas S. A. oposição ao termo 742.121 - marca: Mitchell) .
São Paulo Alpargatas S. A. (oposicç iãaon ao termo 742.952 -- marca: Nup-

Sanilux Aparelhos Saaitários Ltda .
(oposição ao termo 741.701 - marca:
Sanilux) .
Aktiebolaget Electrolux (oposição ao
termo 738.215 - marca: Varilux) .
Meias Caçulinha Ltda . (oposição ao
tArmo 726.486 - marca: Caçulinha).
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S. A. (oposição ao termo número 739.630

- marca: Raslvan).

- Marca: Utilbras) .
Bambozzi j Cia. (oposição ao ter.
mo 738.317 - titulo: Confecções de
Roupas Brancas Sônia) .
Cofap Cia. Fabri a adora de Peças
(oposição ao termo 739.673 -- inatCa:
Cof a ) .
Lenida Comércio e Confecções Ltda .
(oposição ao termo 739. 2 36 marra:
Walgon) .
Casa dos COcos Ltda ( oposição ao
termo 740.239
marca: Go-Go) .
Caetano Zammataro Neto (oposição
ao termo 740.234 - titulo: Go - Go).
Caetano Zammataro Netto (oposição
ao termo 740.239 --- Marca : Go-Go) .
Caetano Zammataro Netto (oposição
ao termo 740.240 - Marca: Go-Go) .
Pan Produtos Alimenticios Nacionais
S. A. (oposição ao termo 741.966
marca: Sertaneja) .
Cia. de Cigarros Souza C: az (oposição ao termo 738.490 - marca :
Water Tip ) .
Daimler Benz Akriengç st. llscha ft
(oposição ao termo 733 427 -- marca:
IViercauto)
Dema g Aktiengesellschaft (oposição
ao termo 738.351, marca Famag)
Volkawagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao termo 738.35) -- marca:
Tecno Volks Medina ) .
Manufactura De Montras Appella
S. A. (oposição ao termo 738.299 marca: Apelaton)
Polymer Corp . Limitad (oposição ao
termo 738.642 - marca: Polimar)
Cia. Progresso Nachaval Ind. e Comércio (oposição ao te'rmo 738.288 • marcai • Progresso) .
Detalhe Promoções e Publicidade Limitada (oposição ao termo 738.592
nome comercial: Detalhe e Promoções
Ltda . ) .
Valisere S. A. Fan . de Artefatos
de Tecidas indosInaliáveis (oposição ao
termo 742.261 - marca: Darclak Ao
Mundo) .
Armaçõ:n de Aço Probd S. À,
(oposição ao termo 733.585 --- marca:
Vigobel) .
Grandes Moinhos do Brasil S A.
(oposição ao termo 7°i8.598 .- titulo:
Apivita ) .
Armações de Aço Probel S. A.
(oposição ao termo 738.621 - marcas
S2cobel) .
São Paulc Alpargatas S. A. (oposição ao termo 742.855 -- mana:
Boliche) .
Pan Produtos Alhuentícios Nacionaia
S. A. (oposição ao termo 739.746 - marca: Big Bom) .
1-7,1)Intt Inc (oposição aos tecB
i/10a:
N9 742.801 - marca: Ciai To.
N° 742.802 - tv.inrca:
•
N° 742.803 -- marca: Ciel).
Moinho São José Comércio e Inao 1.. -ano
dústria Ltda (opa
a. : São )use)
mero 738.214
738.214 -Pescados Oceania do Brasil Ltda.
mare..:
( oposie:io au térino 738.239
Oceano) .
Plásticos Primor Ltda. I opo,dção al")
termo 738.260 - marca: Primor).
Adante S. A. Balas e Caramelos
maron:
;
(000sieão
Calhambeq ae) .
Companhia J,sasea, Agricultura, Indústria e nunérciol oposição .10 t,..rm0
739.619 - marca: Fripopan) .
Produtos de Limeza Ltda.
Sanilux
(oposição ao termo 741.701 -- marca:
T. 737.505 - marca: aya..
Sanilux
telux).
Johnson G Johnsam (oposição ao *510 738.365 - marca: Tojo).
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DEFOSIT4DAS
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Publicaçào feita de acordo com o art. 130 do Código da Pro priedade
. Da cinta cia publicacao comova ra
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderá° apresentar suas oposiçoes ao paparia/vez/ui,
Nacional da Propriedade Industriai aquêles que se Julg trem prejudicados com a concessão du registro requerido
Termo n.° 759.148, de 15-7-66
Adonis Cardoso Chave
Guanabara

«Livraria Bolivar*
Classes: 32 e 33
Título
Termo n.° 759.149, de. 15-7-6-6—
Confecções Fonseca Ltda.
Guanabara-,
Indústria Brasileira .

fumo, bolsas para rapé cachimbos, carteiras pare fumo, charutos, cigarreiras,
cinzeiro*, estojos _para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso. isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos. porta-charutos.
Termo n.° 759.152, de 15-7-66
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo

Tériuo n.° 759.155, de 15-7-66
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo

tç.ka5C)
e,*sx*
O'‘ 4°2:°
êl;‘"

N

Super Filtro
.

Classe 44
Acendedores para cigarros, aromatizados para fumantes, bolsas para fumo,
bolsas para rapé, cachimbos, carteiras
Classe 44
para fumo, charutos, cigarreiras, cigarCigarros, acendedores para cigarros ros, cinzeiros, estojos para cachimbo.
aromatizados para fumantes, bolsas para filtros para piteiras, fosforeiras de bolso,
fumo, bolsas para rapé cachimbos, cai
leiras para fumo, charutos, cigarreiras, Isqueiros, palha para cigarros, piteiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
rapé, sacos para fumo
para piteiras, fosforeiras de bolso. isqueiros, palha para cigarros, piteiras,
Termo n,° 759.156, de 15-7-66
ponteiras de cachimbos. porta-charutos, Agência Campo Grande de Automórapé, sacos para fumo
veis Ltda.
Termo n.° 759.153, de 15-7-66
Guanabara

Indústria Brasileira

4

""

"
:1
N,A

yr— n10

,

Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhca, calças
de senhoras e de crianças. calções. calcas, camisas, camisolas, Camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominós, acharper], fantasias, tardas para militares, co.
legista, fraldas, galochas, gravatas. gorros, logos dt !ingeria. jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, manti3s, meias,
maiôs, mantas. mandribo, rnastilhas, malet63, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quirnotios, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
mspensórios. saldas de banho. sandálias.
sueteres, shorts. sungas. stolas ou &Aleira
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e_ vestidos
Térmo n.° 759.150, de 15-7-66
–4 brica cle Cigarros Canis° S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
SAGRES
Indústria Brasileira
Classe 44
Cigarros. cigarrilhas, charutos, fumos
em corda e em Rilha
Termo n.° 759.151, de 15-7-66
Fábrica de Cigarros Caruso g
São Paulo

Fáh-i-- de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo

eriiitro

E. TEIXEIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRAÀ
Classe 16

Calçados
Termo u.0 759. l59, de 15-7-66
Blenico importadora e Exportadora
Ltda.

PRORROGAÇÃO.,

A MARCA É BOA
Classe 2
Expl essão de oropaganda

nrrno n.° 759.16, de 15-7-66

Duplo Filtro

Instituto de Medicamento e Alergia

Ima Lida,
Guanabara

Indústria Brasileira

Embeleze:t_s_?)
tTratandoi

Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarros,
aromatizados para fumantes, bolsas ora
fumo, bolsas para rapé cachimbai, carteiras pare fumo, charutos, cigarreiras.
Classe 48
cinzeiros, CX010.5 para cachimbo, filtros
Expressão
de p:opaganda
—
para piteiras, fosforelraa de bolso, isTermo n.° 759.161, de 15-7-66
queiros, palha para cigarros, piteiras,
Instituto de Medicamento e Alergia
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
Classes: 21 e 33
Ima Ltda.
rapé, sacos para fumo
Titulo
Guanabara
Termo n.9 759.154, de 15-7-66
Termo
n.°
759.157,
de
15-7-66
Fábrica de Cigarros Caruso S. A. Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
São Paulo
e Drogarias Ltda.
n112 1.1.A4NOTO

ultiíiitro

PRORROGAÇÃO'

Indústria Brasileira

Classe 44
Acendedores de cigarros e charutos,.
aromanzadores para fumantes, bolsas
para fumo, tabaco e rapé, boquelhas
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros, foltros
Indústria Brasileira
para piteiras, fosforeiras, fumo manufaturado ou não, Isqueiros, palha para ci.
Claase 44
Cigarros. acendedores para cigarros, garros, piteiras, ponteiras de cachina'•• porta-cigarros
ansusgizadas pare Nome% bolsas pus

u

Termo a.' 759.158. de 15-7-66
Dominaos Teixeira
t'atanahara

ESCOLAR
Cena comam
Unam ilicauu

TRATE E

EIMELEZANDa
•
Classe 48
Expressão de propaganda
Terzno n.° 759.162, de 15-7-66
Rotterdam do Brasil, Ltda.
Santa Catarina

~um

Wioarfii 3r915ails

Classe 3

Rotterdarn-do
Classes: 17 e 33
Titulo de estabelecimento
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Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da publicação couseaare
a correr o Prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar SUL% oposiçõe.s ao Departatoelaa
Nacional da Propriedade Industrial auuelea que se julg arem prejudicados com • eonces,sáo do registro requerido
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ver, capas para documentar. carteiras. aventais, alpargatas anáguas, blusas,
caixas de papelão. cadernetas, cader- botas, bot:nas, blusões, •boinas babanos, caixas de cartão, ca:xas para pa- douros, bonés, capacetes, cartolas, carapelaria, cartões de visitas, cartões co- puças, casacão, coletes, capas, abales;
merc'iois, cartões indicas, confati, car- cachecol& calçados, chapeus, cintos,
- tolina, cadernos de papel melimetraclo cintas, combinações, corp:nhos. calças
e em . branco para desenho, cadernos de senhoras e de crianças calções, calesclares, cartões em branco, cartuchos ças, camisas, camisolas, camisetas,
de cartolina, copas planográficas, ca. cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
demos de. lembrança. carreté:s de pa. saias, casacos, chinelos, dominós, adiarpalão, envelopes, enválucros para cha. pes, fantasias, fardas para mil:tares, corutos de papel encadernação. de papel legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorou papelão, etiguetos, fôlhas índices ros, ogos de lingerie, jaquetas, loques,
fôlhas de celulose, guardanapos, livros luvas, ligae, lenços, mantéis. meias;
não impressos. livros fiscais, livros de ma:i5s, mantas, mandrião, mantilhas, pacontabilidade, mata-borrão. ornamentos letós, palas, penboar, pulover, pelerinas;
de papal transparente, pratos, papeli- peuges, pouches, polainas, pijamas, punhos, papéis de estanho e de alumin:o, nhos, perneiras, qu.monos, regalos,
papéis sem impressão. papéis em branco robe de chambre, roupão. sobretudos,
para forrar paredes, papel almaço com suspensórios, saídas de banho, sandálias,
ou sem pauta, papel crepon, papel de sueteres, sharts, sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
seda, papel impermeável, papel encerado
e vest.dos
papel higiênico. popel impermeável
Tèrmo n.° 759.175, de 15-7-1966
para copiar, papel para desenhos, pa(Prorrogação)
pel para embrulho impermeabil:zado
papei .paro encadernar, papel para es- Cássio Mun:z S.A. — Importação e
Comércio
crever, papel para imprimir, papel paSilo Paulo
rafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho papei
absorvente,. papel para embrunar tabaco, papelão. recipientes de papel ro'PRORRCGAÇÃO
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
, e tubetes de papel
Têrmo n.° 759.173, de 15-7-1966
ORNESA — Organização Nacional de
Empreendimentos S.A.
Rio Grande do Sul

ções prenioldadaa estuque. emulsão de
base astaltico, estacas, esquadrias. estru.
turas metálicas para construções. lame.
as de metal, ladrilhos. lambris. luva:
de 'unção. lages, logeotas. material iso
Jante contra trio e calor, manilhas, mas.
ias para revestimentos de partdes, ma.
deiras para construções, mosaicos, pra.
dutos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes .as argamas
saa de cimenta e cal, hidráulica. padre
pia°. produtos betuminasos. impermeabill:antes liguidos ou sob outras tonna:
para revtstimento e outros coma na pa
vunentação, peças ornamentais de cl
mento ou gesso para tetos e paredes
papel pare torrar casas, massas ann
MS1LEIRA ácidos para uso nas construções, par
1
/1
guetes, partas, portões, pisos. soleira
para portas. tilolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vtntilação, taxi
Classe 43
gilas de cimento, vigas, vigamentos
Agua de mesa, água tônica de quinina,
vitrõs
gasosas, gniger-ale, guaraná e sodas
Termo n.o 759.171, de 15-7-1966
Termo n.° 759.164, de 15-7-1966
Antonio Stoduto
Companhia Antártica Paulista Indústria
Rio Grande do Sul
Brasileira de Bebidas e Conexos
Sã, Pato.>
Termo n.° 759.163, de 15-7-1966
Companhia Progresso Nacional
Indústria e Comércio
Sã3 Paulo

-1 011 1

Inctastda 13rasl1eira

PROc
+4,4,
4
CS.
44.
n

o

Classe 43
Ginger-ale
Térmos na. 759.165 a 759.170, de
15-7-1966
(Prorrogação)
The Sherwin-Williams Company
Estados Unidos da América

fRORROGAÇÃO.

Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes, sintéticos, lacas, redutores, solventes, removedores
secantes a base de chumbo, de prata, de
zinco, de metais, de borracha, de
caseina, de gelatina e albumina
Classe 17
Um aparelho que substitue os pincéis e
as borrachas
Classe 2
Inseticidas e fungicidas para agricultura
e horticultura e desinfetantes
elasse 46
Polidores
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru•
Oes e decorações: Argamassas, argila
areia. azulelos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta.
ção. calhas. cimento. cal, cré. chapa s I
isolantes, caibras, caixilhos, colunas
chapas para coberturas. caixaa dágua
ca ; srar de descarga p;rai ?fixos . edifica

Ritorna

Indústria 13sasileira
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos., jogos bordados, logos de casinha.
lençóis, mantas para camas, panos para
co.sinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, ,toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.o 759.172, de 15-7-1966
ORNESA — Organização Nacional de
Empreendimentos S.A.
Rio Grande do Sul

ORNESA -Organização Nacional
de Empreendimentos S. A.
Nome Comercial
Termo n.° 759.174 de 15-7-1966
(Prorrogação)
Katadyn Produkte A. G.
Suãça

Ratado
"Prorrogaçao"

Processo 67
Indústria Brasileira

classe 36
Para distingi .: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparaatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas baba
douras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus,. cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções. calças, camisas. 'camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, wavatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas. laques
Classe 36
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,\
Para distinguir: Artigos de vestuários maiôs. mantas, mandrião, mantilhas pae roupas feitas em geral: Agasalhos letós. palas, nrn i, o-ir plibover pclerinas:
Class e3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia
Têrmo n.9 759.176, de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos p ara anotações, bobinas. brocha:
ras não impressas, cadernos de escre-

Classes: 1, 8, 11 e 21
Insígnia
Termo n.° 759 .177, –cl-e -1-5-7-1966
São Paulo Alpal gatas S. A
São Paulo

Processo 66
Indústria Brasileira

- (Seção fil)
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peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, gminonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudaa
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
anatavas. shoras, sungas, stolao ou slacics
toucas, turbante.: ternos, uniformes
e v est:dos
_
Termo n.° 759.178, de 15.-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

90)

MeR550

6

fldústria Brasileiva
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, bot:nas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales:
cachr cais, calçados, chapéus, cintõs,
cintas, combinações, corp:nhos, calças
de senhoras e de crianças calçõeo, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacas, chinelos, do anuis. acharpes, fantasias, aardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, imanteis, meias:
rasiais. mantas, mandrião. mantilhas. paletós, palas, penhoar. puiover, pelerinas:
peugas, pouches, polainas, piiamas punhos, perra:Iras, qual-lonas, regalos,
robz da chambre- roupau. sobretudos.
suspensórios. saldas de banio, sandálias.
suateres, shorts, sungas straes ou slacks
. toucas, turbanâ s ternos, uniformes
e vestaloa
_ ._
Têrmo n. a 759.179, de 15-7-1966
São Paulo Alpargata.; S.A.
.
São Paulo

aeuoas. pouchea. polainas, p ijamas pu
chias, perneiras. qui:nonos. regra=
mira de chambre. roupão. sobretudo
suspensórios, aaidas de banho. sandálias
aueterea, shurts. sungas. stolaa ou siada,
Coutas, turbantes ternos, unifor=e3
e vertidos
Termo a." 759.180, de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

vot ' ;ão 7 Po©© 72 Po©o 74
indústrja BrasfieLdústr E3TEl.sMra
z,

3t
Para ai:empilha Artigos de veatuarios
e roups teitas em gerai! Agasalhos
aventais. alpargatas anaaua.s. blusas
botas, botinas, blusõe'4 nonas babadouros. bonés, capacetes. cartolas. carap uças. casacão, coletes capas. abales
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações corpinhos. calçai
senharas
ae crian,as calçõeo. cai
cas, camisas. camisolas camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
saias. caaacos chinelos ciaminós achar
pea lantas'as fardas para militares, co
l rgiais. fraldas galochas aravatas, gor
ros. nos le 'ingeria laqueias. laquês
lavas. l i g as. lenços manhas meias
traias mantas. aandriao mantilhas. Da
letós, palas, penhoar. pulover, peterinas.

fldustria Bras! eira,

.

Laasse 36
Pa,a distinguir: Artigos de vestuários
• moas teitas e= geral: Agasalhos
, Jantais. alpargatas. anaguas. blusas
he,r, is. blustru, boinas, baba
louros, bonés capa, eu i s. cartolas. cara
)uças. casacão, coletes, capas. chatas
-a-hecols. calçados, chapéus, cintos
antas. combinações corpinhez.
senhoras e de crianças. calções, cal;
;as. camisas. camisolas, camisatas
mtcas ceroaias, colarinhos. cueiros
casa-os. chimaos domineis. achar
nes fantasias. tardas mara militares, cio
ler is. fraldas, galochas. gravatas. par
, os logos dt lingene.. laqueiam laquaa

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuarlos
e acupas feitas era geral: Agasalhos.
amar:mis. alpargatas. anáguas, blusas,
botas, boanas, baasiks, boinas babar-louras, bcnés. capar r s, cartolas, carapuça , casacão, coletes, capas, chales:
cachecols. calçados. chapéus, cintos.
cintas. combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. caiçõaa, calça.s. camisas. camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas, colannhes, cueiros
CEE2COS, ch i nelos, dominós acharnes fantasias. fardas para militar:a. colegiais. fraldas. galochas. gravatas. gor.
ros.apor, de !ingeria. jaquetas, Taqués

, Ivas. ligas. !caçoa naantôt. =mau
r,a , f1 • mantas. mandribo. [p astilhas ma

luvas, - tinas. lenços. cn2nria5. meias;
ulaõs reabras. mandrião, marti l_ha ,. !)a-

•ths p alas penhas: nulover. palermas
rimas. ponches. aclamas. piicanaz
recalca
p erneiras. ou:monos
lhas
rilhe de chambre. roupão, abbrabidos
. asórios. sai rias de banho. sandalian
suei res. shorts. rungaa. gratas ou SIZekS
-as turbantra te?nos. unitormas
e vestidos
Tarmo n.° 759.181, de 15-7-1966

ietós. palas, penboar. pulover. pelerinas:
rauças. pouches, polainas, pijamas punhos, perneiras. gu . so aos. reaalos.
robe da chantbra roupao sobre;mans.
suspansórios, saidas de banho, sane:alias,
:ueteres. shorts. sunriaa, atolas) ou :lacks
toucas. turbantes ternos, uniformes
e vzst:cic,s
Taram n.° 759.183, de 15-7-4956 —
São Pau l o Alpargatas S.A.
SPo Parao

São

São Pallo

rocesso 69 Prnces© 11
Indústria Brasileira

teta palas. penhoar. pulover. De/crinas • peaaa.a, ponches. polainas pijamas ema
ai a- s pouchea. polainas. pifa:mus, pia nhos, perneiras, aulnionus. regatas,
cheta, perneiras, quimot'co. reaalcs robe C2 chambre, roupão sobretunaa\
robe de chambre. roupão. cobretudos suspancórioa. w:dr_.3 de canto. sanaanaa
suspensórios. saldas de banho. anadalian sicaterais, shcrts sengas smla_s co ataca°
taticae, turbantta. ternas, unliormaa
touca, turbantes. ternon, unitort:G•23
e vestidas
e c..--2setc:c3
Tarmo n.° 759.182, de 15-7-1966
Termo n.° 759.184. de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
Sais 1-au10 aa lp araatas S.A,
São Paulo
Paulo

Indústria Brasileira
-alasse 30
Para lii.t nguir Artigos de vestuário:
. roupas teitas em geral: Agasalhos
,veniais alpargatas. anaguas blusas
aotas, botinas. blu Sik6 boinas, baba.
louros, bonés, ca p acetes. tarto i as carap uças. casacão coletes. 'capas. chalea
-achecols. calçadas. chapéus. cintos
:Mias. combin a i:aias corpinhos calçai
le senhoras e 'te crianças. calçalea cal.
-as. camisas. camisolas. camisetas
ale c as. ceroulas. colarinhos. Clleir0.3
saias, casacos. chinelos, dominem. achar.
Dea tantasais fardas-para militares. co.
cueteres shorts sancias stolas ou sinalas
I ivas. ligas. ,enços mantõs meias
'-giais. fra m as. galachaa aravatas por
ros lo a ,. att angaria. laqueias. 'actuas
maiôs. mantas, caanciribo, mastilhas. ma

Pg'Qfj-(P2)
blolústria 13i.asji&ra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas itas em çaaral: Agasaihos.
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
noras batina., hluaÕes. aoinas. ;ata,
, os. bonés. capacetes. zaraolaa caratiorr
puças casacão. coletes capas. C:";E;20
cachecols. calçados, chapaus. cintou.
cintas combinações. corpinhos. calcas
de senaoras e de crianças, calças calças. camisas, camisolas, camisetas
curtas. ceroulas. colarinhos cualrras
saias, casacos. crinelos dominós. ataar
p2S. fantasias. fardas para militaras co.
:agiais, fraldas galochas gravatas ama.
tas. logos de dai:Reta. muletas. 11,:zw3
luvas. -,gas. lenços mantar rnz,n,
malar mantas maatioão mantilha.) r 3.
paira. aenboat

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário&
e :mapas Latas em geral: Agasalho
aventaS, alpargatas, anáguas, blusas,
hotas. bot:nas, blusões, boinas baba.
a.caras borlas, capacetes, cartolas. corna
Traças cas_acão, coletas, rapas, Chi-11238
cr:ch:Tols. calçados, chapaus, cintos,
• taa, combinações, corpinhos, calça&
ae senhoras e c22 crianças calções, tala
ças, camisas, camisolas, camisetaa,

cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiro&
sa i as. casacos, chinelos, dominais, echasas
pas fantas'as, fardas para militares. coa
lecpais, fraldas, galochas, gravatas, goaa
rua, caos de /ingeria, jaquetas, taguêsa
luvas, ligas, traços, mantas. meinss
maitia martas, mandria°, mantilhas. paia
leiais, palas. penhoar. pulover, pelarMasg
paugas, pcuchas. polainas, pijamas. isua
afias, perneiras, quirnonos, regale
raia, de chambre, roupão, sobretutirQ
suspensórios. sairias de banho, sancaállaa,
a,uetazza, shcris, zangas, stolaa ou slaca
icticas, aarbant:s ternos, aniformea
e . vest [loa
Têrmo a.° 759.185, de 15-7-1966
Sai o lata° Al oargates S.A.
São Paulo •

rDeei

gg

75.1.

Indústria Brasileira
Calasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuártoil
• ia-Ipas leitas em geral: Agasalho,
ria-matais alpargatas anaguas.• blusa&
botas, botinas. bluaaea. boinas, baba,s
<amuos. banas. capacetes. cartolas. cana
nucas, Casacão. coletea. capas. chatas,
aahacols. calçados. chapêus. cintas,
c:trbs. ccinhinaçaas. corpinhcia. calca&
fiananrrai e de crianças calções. caEa
- bisas, camisolas. camiseta-si,
cas. eL.2
auecaa, ceroulas, colarinhos, cue'rosa
vilas casacos. chinelos dominó?r, achara
antasiss. ardas Para militaraa
•
frairaaa graachas. gravrasaa. çczes
'T'V. i0:4455) dl ;fanaria. lavava:a lacaâa,
." ligas. "¡caçoa. mantaa. 02 n22,
rn:17ea. mantas. mandalbo 111:2Q..:1123
n n- 1hr;7Z ? 9111rW27
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feita de acôrdo com o art. 120 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
la correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
" —a, Nacional tia Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
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peugas, pouches. polainas, pijamas, puohm. perneiras, quimonos. regalos,
robe ,.e chambre, roupão, sabre:talos,
auspensórios. saldas de banho, sandálias,
aueteres, shorts, sungas, golas ou siadas,
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
, Termo n.o 759.186, de 15-7-1966
S3o Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

peuges. pouches. polainas. pijamas. pu
nhos, perneiras, quimonos. regalo.:
robe de chambre roupão. sobretuaos
suspensórios. saidas de banho. sandásas
susteres, shorts, sungas. stoias ou slack.
toucas. turbantes ternos uniformes
Têrmo n.° 759.188, de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

nhos. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão. sobretudos.
suspensórios, saidas debanho, sandálias
sueteres. shorts. sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 759.190, de 15-7-1966
tilo Alpargatas S.A.
Sãs,
São ,Paulo

peugas, pouches, polainas, pijamas, lata
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe ele chambre, roupão, sobretudoe,
suspensórios, saidas de banho, saias/Mias,
susteres, shorts. sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 759.192, de 13-7-66
Caravana Comércio e Representações
Ltda.
Rio de Janeiro

rocesso 76 Processo 78 Processo 80
lndústria Brasileira
Classe Ri
Psra distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols. ',alçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
Øe senhoras e de crianças. calções. calcas, camisas, camisolas. camisetas.
Cuecas, -eroules, colarinhos, cueiros,
paias, casacos. chinelos, dominós. achares, fantasias, fardas para militares. aoegiais, fraldas. galochas, gravatas, goa
'os, logos dl angarie, jaquetas, laquas
uvas, ligas, lenços, manhas, meias.
raies. mantas, arandribo. maitilnas,
ciais, palas, penhoar. pulover, pelerinas
peugas. pouches. polainas, pijamas, punhos. perneiras. qulmonos, regalos.
robr de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
lureteres, ahorta. sungas, stolas ou alada
toucas, turbantts. ternos, unifora3es
e vazados
I Termo n.° 759.187, de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Indú st r i a Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, „boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, ~Cão, coletes, capas. chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas. Camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, colai:nhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas gravatas, gorros, ocos de ninaria, jaquetas, leques
luvas, ligas. lenço& mant8s. meias;
maiô& mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas;
peuges, pouches, polainas, pijama& punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres. shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
--Termo n.° 759.189, de 15-7-1966
Sã .) r s s lo Alpargatas S.A.
São Paulo

Indústria brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas babadouros, bonés, cspacetes. cartolas. carapuças casacão coletes, capas, chales;
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. calças. camisas, camisolas, camisesas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpés fantasias, fardas para militares, co.
legiais. frii'las. galochas, gravatas, gorros, ogos de !ingeria, jaquetas, lequês,
luvas, ligas, lenços. =niers, meias:
maiô& mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas;
peugas, ponches, polaicas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, salda de Ninho, sandálias,
sueteres, aborta sungas, atolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidaa
Termo n.° 759.191, de 15-7-1966
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

Processo 79 Procèsso
Processo-77
."~a~.~
IndástRa Srasileira
Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de acatai:tios
O roupas feitas em geral: Agaí/alho&
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, bluseas, boinas. bebadouroa, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças casacão, coletes, capas, diales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos, calça:
de senhoras e de crianças, calções. calcamisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinho& cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, ao!agia'', fraldas, galochas, gravatas, goa
aos, ogos de !ingeria, jaquetas, 4...quês
luvas, hm lenços, mantas, meias
mai0s, mantas, mandrião, mantilhas, Da
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.

Classe 8
Instrumento de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticos., moldes de tôda a espécie, acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvtilas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes), aparelhos fotográficos, cinematográficos.
máquinas falantes, discos gravados e
filmes revelados
Termo n.° 759.193, de 15-7-66
Demétrico, Guerino Morabito
São Paulo

PRORROGAÇÃO
IND1,154F,n:
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Classe 41
Temperos
Termo n.° 759.194. de MA —
Ortho Pharmaceutical Corporation
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

all=

36
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. olpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapaça& casacão, coletes, capes, c,hales.
atchecols, calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de :Penhoras e de crianças, calções, calasa. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, adiarp.a. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de lingerie, jaquetas, laquê&
luvas, ligas, lenços. mantas, meias,
mah5s, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulóver. pelerinaa
peugas, pouches, polainas, pijamas, pa-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão. coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças., calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
salas, casacos, chinelos, dominós. acharpés, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas. leques
luvas, ligas, lenços, enantós. meias:
maiô& mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;

LIPPES L00i\

Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e- pea
trechos para a medicina, a arte dentás
ria, a cirurgia e a higiene, exceto dl
incluídos na classe 34; máquinas, opa.
relhos . e instalações hositalares, de ex.
purgo e fins análoga", exceto móveis da
classe 40
•
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MARCAS
Publicaçâo feita cio acareio oon3 o art. 120 do Código dc Froprtedade Ir:aduanai. Da date de pulblieogCo Ga:negara
correr o prazo do GO dias pus o deferimento t2o pedido. Durante W...-2o prazu podarão apro3Oata2 mio opaaigloa co Depastr=n
. idacional 423 Propriedado Izidustrini onuêlaz rstas co julgarem prajw4leatio3 coo o op;30
' tg9 EZIOSTO ecgises19
Têm on.° 759.195 ,de 15.7.66
(Prorrogação)
Philip Morris Incorporated
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

VERMELHO PRETO
Daiia,cs

Ud
ceNows .,z) (aum.
"x ROSAI GRANCO . VERDE
Classe 41
Goma de mascar
Têrmo n.° 759.196, de 15-7.66
(Prorrogação)
Philip IVIorris Incorporated
Estados Unidos da América
ERL,RRO0AÇA0

PRETO , VERMELHO
1 a r tec.'9

'IDE4101/M1
Chewirr G um
AMARELO BRANCO VERDE
Classe 41
Goma de mascar
Termo n.9 759.197. de 15-7:56
(Prorrogação)
Philip Morris Incorporated
Estados Unidos da América
PRORROGAÇÃO

PRETO *° AMARELO
CEIVOKS

Fi:A47
:2-1-57

—L
VERDE VERMELHO BRANCO
AR INT

Classe 41
Goma de mascar
Termo n. 9 759.198, de 1'5-7-6C —

(Prorrogação)
Philip Morris Incorporated
Estados Unidos da América

.PRORROGAÇÃO

Térrao n.° 759.204, de 15-7-1966
res, nectar, punch pipermint, dum
Sociedade Civil de Auditoria, Adminis- sucos de frutos sara álcool, vinhos, ver.
tração e Serviços Técnicos
mouth vinhos espumantes, vinhos
Minas Gerais
quinados e wh:slcy
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul (2a
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes. extrato da
anil, fécula aara tecidos, fósforos da
Classe 50
ara o de madeira, goma paro lavas,Auditoria, planjeamento, estudos e
daria, limpadores de luvas, líquidos de
Classe 2
pesquizas
branquear tecidos, liquidas enata.gorduProdutos usados para o tratamento e
mo para roupas e meta óleos para sou.
Termos
ns.
759.205
e
759.206,
de
condicionamento de animais domésticos,
pas, oleina, óleos para limpeza de car15.7.1966
a saber: possários progestacionados
ros, pós de branquear roupa, salicato
Denison Propaganda S . À.
de sódio, soda cáustica, sabão em p8.
Termo n.° 759 . 200, de 15-7.1966
Minas Gerais
sabão comum, sabão de esfregar e Ga(Prorrogação)
panámos, tijolos de polir e verniz
Empresa Industrial Ltda.
para calçados
Ceará
Termo n.o 759.209, de 15.7-1966
CEESA — Construtora de Estradas e
PRORROGA
Estruturas S.A.
Minas Gerais
Termo n.° 759.199, de 15-7.66
G. D. Searle ei Co.
Estados Unidos da América

MCRO o

fiiRéestria--- Bras
Classe 41
Óleo comestível
Termo n.° 759.201, de 15.7-1966
(Prorrogação)
Empresa Industrial Ltda,
Ceara

PRORROGAÇÃO,

SLIN2,Utt4L,
indústria nu:Meia:a'
Classe 41
Óleo comestível
Termo n.° 759.202, de 15-7-1966
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Pervonc.
Indústria Brasitetra
Classe 23
Tecidos em geral
Térmo n. 9 759.203, de 15-74966
Frigoríficos Minas Gerais S.A. —

FREMIU
Minas Gerais

Classe 41
Balas, bombons, caramelos, chocolates,
confeitos, doces e goma de mascar

PRIGORIPICOR MINAS GERAIS 8/A
P R I lã 1 E- A
Nome Comercial

08356-0003T1IUT0RA DE WROAS
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, sacados para confecç6es em geral, para
tapeçarias e para artigos cie cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
p.acoaaaco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis. tecidos de pano eouso
e veludos
Classe 36
Para distingtar: Artigos de veartisarioi
e roupas feitas em geral: Agarialhoc.
aventais, alpargatas, anáguas, atam,
aota% botinas, blusões, boinas, baba.
louro% bonés. capacete% cartola% cara.
auçaa casacão, coletes, capas, dallea;
zachecols, calçado% ebaWns, =tua
cintas. combinaçãea. =pinhos, calças
de senhoras e de criança caki3as, cal.
ces, caudas, camisolas, ~atm
cuecas, ceroulas, colarinho% allebOa
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pea, fantasias. &ardas para militam ao'
!arpais, ároldas, galochas. gravatas, goa.
?os, coco de Iingegle. equetas, ragula
imas, ligas, lenços, 4wiateaa, aseiaa;
mala 6% mantas, mandrião. mantinan%
let6-. palco, Fulana pulover, adesista%
vetares, aborta, zangas, afolw me C33C30
M gae. Nnieheã. INARIRMA gdierca, uzn.
anspereórica. saldes de banhe. cautülizs.
mês de ealbre, Rap5IN ~duo.
rabo% perneiras, quimanin, respias.
toucas. turbantes, turnos, asai~ci
e vestidos
Termos na. 759.207 e 759.208 de
15.71966
Ribeiro, Nunes e Cia. Ltda.
Minas Gerais

?iG.

POIrie°

Classe 42
1 Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z, bitter, brandy, conhaque, erave las ternet, genebra, gita trame), Deo-

2 2STRUTD1AS 8/A.
Nome Comercial
n.9 759.211, de 15-7-1966
Profarquimica Ltda.
Minas Gerais

0FáriQUINTeki
Classe 3
Drogas e preparados farmacêuticos,
produtos químicos para fins
medicinais e remédios —
Termo n.o 759.210, de 15.7-1966
CESSA — Construtora de Estrada° e
Estruturas S.A.
Minas Gerais

oizst
Clame 1,6
Pare Catingue: Materiais para 602~
çf :Eco o coreça: Argamauaa,
ama, aaulejos, batatite,o, balaustres,
coa de camo, blocos para pavimenti&
dia:, calhas. elze:.5.aea tal. acg, sho98
Isolentea, anitrx3, cata:lila% cio)~
chapas para cobertuans, caixas
:abrasdo descarga gare etison, odificoa
cães paeanoldadae, estuque, emulsão cl-t
base asfáltico,, eetacia% esquadrias, e.a2res.

anos netálica: paro Cam2ruçae4
Ias de me I. ladrilhos, lambris, luaFra
tasaçelo, lava, rageotas, mataria/ la.„
iraste contra frio e calar, manilhas,

de

iunçOo. iogas. Lsgedian, material to

&iras para construçae% mosalecto,
autos ele base asfáltico, produto° pra
tornar Imparmeabllizantes DB agg=±5.>
cias de cimento e cal, hidráulica. aezlaa,
pulha produtos betuminosos, itapemas>
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Publicação Peita cia aeOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade indo:st:nal Da data da publicaçâo começará
a 4urrez o prazo do 1:10 diais para o defartmento do pedido Durante esse prazo podeatto apresentar suas oposições ao Departmnanta Nacional cas Propriedada Zasclustrial aquêlea que co julg arem prejudicados coo a eassioassfas
ceglatra ceduer),^
bilizantass liquidas ou sob outras tormas
pare revtsnmento e outros como na pa.
alimentação peças ornamentais de cl.
mente ou Cesso para tetos -e paredes
papel pare torrar casas massas anti.
ácidos para uso naa construçõez. Par
quetes. portas portões, pisos soleiras
para, portas. tijolos tubos de concreto
telhas. tacos. tubos de vintilaçâo. me
que de amianto
vigamantos t
vitrais
Termo n. 9 759.212, de 15-7-1966
Comissão de Desenvolvimento do Vale
do Jequitinhonha
CODEVALE
Minas Gerais

rauça. agulhas argolas, botões. colcheTèrmo n.9 759.224, de 15-7-66
sais. salicilatos, &acames, senaibilizantea,
tes, dedais, tive las e fechos corrediços,
Tupis Ferragens' e Sanitários Ltda.
sililatos. soda cáustica, soluções quiteis
garras, guias de Metal para enfeites de
Minas Gerais
eas de uso industrial. solventes, sulfavestidos, ilhoses, l antejoul as, missangas
tos, tintas era pó. aquidas, sólidas
pastosas para madeira terro. paredea5
e presilhas
TUPIS FERRAGENS i'sANrrÁRIOS LTDA.
sonstruções. decorações. couros. tecidos,
Classe 22
tibrao, celulose, barcos e veicules. solva
Para distinguir • Fios e linhas de tôda
industrial. thmer. vernizes, .zarcão
espécie, tios e linhas, torcidos ou
Nome comercial
Classe 11
_
rios e linhas em geral para bordados,
Termo n.9 759.225, de 15-7-66
costura, tecelagem, tricotagem e para
Farragens. ferramentas de ceda espacio
trabalhos manuais; fios . e linhas obti- Tupis Ferragens e Sanitários Ltda. cutelaria em gerai e outris artgos da
Minas Gerais
dos por processos g lii mieos; nos de
metal a saber: Alicates, alavancas, arraion para pneumáticos. e linha de
mações de metal. abridores de latas,
pescar
arame lisa ou farpado. assadeiras. açuClasse 23
sanaras. brocas. amornas • Gamelas.
Para distinguir tecidos em geral, teci
bandadas. bacias. saldes, bunbonteres;
dos para confecções e;11 geral, para
bules: cadinhos. caurados en.n.cais co,
COMISSÃO DE DESEHVOLVIMENTO DO)
tapeçarias e para artigos de cama e
Meras para pedreiro". correntes.. cabides*
Classes:
1,
11,
15
e
16
mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim.
shaves. cremunes chaves de parntusos.
'ALE DO JEQUITINHONBA-CODEVALE
Titulo
tecidos de
conexões para encanamento, colunas,
caroá, casimiras, fazendas
—
zaisas de metal pare, portões, canos de
lã em peças, juta, jersev, linho. nvlon
Trmos ns. 759.226 a 759.229, de
Nome Comercial
paca-paca, percalina, raiai. ra voá. seda
insati chaves de tenda chaves tsgleast.
15-7-66
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
Termo ns. 759.213 a 759.216, de
Tupis Fer sagcns e Sanitários Ltda. cabesbes. canecas. ci pos. eachepota.
meaveis, tecidos de pano _causo
15-7-1966
Minas Gerais
:antros de mesa. coqueteletras cantas
e veludos
Coenissão de Desenvolv i mento do Vale
para acondicionamento de alanenfoa.
Classe 24
do Jequitinl-tanha — CODEVALE
saideirssas, caçarolas. chaleiras. cateter.
Alamares, atacadores para espartilhas e
Minas Gerais
ras, conchas coadores, distintivos, docalçados, aanclairas, bosdadoh, braçadeiarariam,. flizadas enxarls, estam
ras, cordões, debruns, fitas mochilas, parogares esgu.chos, entalias para arreios
nos para enfeites mosquiteiros, palmistrifita nteras para arreios. -salema.
lhas, pavios, rédeas, rendas, sacos, 'te-aras. amantes 'caces. :erro paru -unas'
las, artigos estes feitos de algodao, cy:
'atum terrolhis. facas, facões, re CtICCODE-TALE
nhamo linho, juta, lã, sed ae outras
•rci krre mau/. a carvão iSatztetras.
fibras
el -tu para doces freios naco
Classe 34
estradas de terso. frig.deiras; ganchos,
Classes: 1 a 50
rapetes, passadeiras, cortinas, linóleos
,ireihas gaiatos. gananos para quadras
Insígnia
encerados, inclusive para fins
ion2i!, para narruagens, insignias;
Classe 32
rospitaiares
mas, lâminas, lirorei scre latas de lixo;
Para distinguir; Almanaques, agendas.
'ara distinguir: tbsurvetes, acecona !arras: machadashas. molas para porta
aálogos, edições impressas, revistas, orClasse 36
ei(108, acetatoS. aq, ore:: guimicos pare
anuários, álbuns impressos, boletins, r"- Para atim nautr! Artigos dr vestuários tratar: ' rito e zoloração de libras, te ,rolas para venezianas, martelos dar'eras matrizes: navalhas. p uas. Os. Pre
gàos de publicidades, programas radio- e roupas feitas em gerai: Agasalhos.
idos couros e celulose: agua-raz. ai
p arafusos. Pi cões. Porta -01o; Pó--gos,
fâricos. rádio-televistunadas, peças roa- ' ventais. al pargatas snaguas musas f ariana anamaa. aiturnen, alvaiade ai
traia e cinematográticas, arcarainas
auras. botinas. blusões. boinas paha, ,r jantes 'nriustria_s. OtS seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
- fircenseq
touros. bonés capacetes. cor- Ias cara toomaco, anisam-ru gi-antes anti-oxidan panelas roldanas, ralos aara p.as. rabi.
Classe 38
-alças. casaca° coletes. capas chaies tas anta -corrosivos. anti-datonantes azo tas, regadoras: serviços le chá e café.
Impressos, papéis: cartões, envelopes, -achacais (mi t a-ias chamais. cintos, tatos. água acidularia para acumulado "erras. serrotes saci/0a sacai-rolha:
1,atlhadeiras torqueze,
papéis de oficio, papéis de carta, blocos, antas. combinacaes. corai:Mo s calças res. água oxigenada na sa fins industrt
tenazes travadeiras.
dt arame. torpastas, livros de contabilidade papéis de te senhoras e de criansas sa1tões, tan
ais amónia: banhos para galvanização neiras. trincos tubos para encanamento
cópia
N.
camiseta
camisaa
zamisolas.
henzinas benzol betumes bicarbonatc trilhos para más de correr taças,
Classe 50
le sódio, de no,assio: cai virgem car
te;as., casacos eline10.3. ' ; t tii õs eche+ r
travessas. turibulos: vasos vasilhames
Estudos, projetos; pesquisas e
tn fantasias. fardas para m atasca ao. vões. carbonatos, catalizadores. ceiulo.
e verruma
levai tamentos
agiam fraldas galochaa gravatas gor- se chagas foroaráficas composições es
eis. logos de !ingeria iatmeas, taguêt". tintares de incêndio, cloro. corrosivos
Termos ns. 759.217 n 759.223, de
Classe 15
tigas lenços. mantas. metas. rrornatos. corantes. creosotos: descoran Para distinguir: Artetatos de ceamice.
15-7-1,st5
maiôs. mantas. mandrião ,ranti lhas pa4s sincrustantes dissolventes:: emiti
União Brasileira D'stribuidora de
porcelana. talança, louça vidrada para
Cós natas. penhoar. pulowr. pelerinw Rões fotográficas, en• fre. eter. asma)•
Tecidos SÃ.
rugas. ponches polainas pilamas. pu
pestearatos: feno!, filmes sensibili- uso caseiro aparelhos de chá, de café,
Minas Gerais
Moa. perneiras, quimano& regalos, zados p ara fotografias, fixadoreo. flui- de jantar. serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de Imnpika,
i.nitte de chambre. roupão, sobretudos, los -Para freios. formol fosfatas
inspensórios eaidas de banho. sandálias trials, fósforos industriais. fluoretos, açucareiros, apanha-moscas, bacias de
meteres. shorts. sungas. atolas ou slacEza fulgt. ntes o-rsi' solda: galvanizadores latr na bandeljas banheiras n,- . cueiras
toucas. turbantes. ternos. uniformes
glicerina: hidratos. hidrosulfitos; ienper. bidês botijas. bules, (..htereir., canecas
e vessidos
meabilizante& ioduretos lacas: massas castiçais. chavenas centros de mesta
atura, magnésio. mercúrio, nitra- compoteira. cubosê, descansos de porce.
Classe 37
tos.
neut
ralizadores. nitrocelulose: pro- lana, escarradeiras, espremedores
Roupas brancas para cama e mesa:
oxidos,,oxidante.
óleo para pintura. óleo unis. garra ces. globos. jardineiras ¡arAcolchçoados para camas, colchas, code
linhaça,
produtos
quimicoa para isn- os i a -raes. lavadedos. lavatórios lei•
hertores, esfregões, fronhas, guardananressào.
Potassa
industrial
papéis he- eiras. maçanttas de porcelana, mantapos, jogos bordados, jogos de casinha, Hográficos e p relioaopista peliculas
sen- ueiras, molheiras. moringas, palitearos
lençóis, mantas para ,camas, panos para síveis. papéis para footgrafias e análi- pedestais. pias, pires: polvilhadires
cosinha e panos de pratos, toalhas de se . de laboratório, p igmentos. potassa. orta-facas potes. puxadores. receptárosto e banho, toalhas de 'mesa, toa- nós metálicos para a composição de tio. culos. saleiros: serviço de chã: taças
lhas para jantar, toalhas para chá e tas p reparações para fotografias. anicha para café, travessas, terrinas, orinóis
Classe 12
café, toalhas para banquetes, guarni- tos nara niquelar. pratear e cromar
• Classe 16
Paitigaa de metal comum e miudezas de ções para cama e mesa, toallienhas Produtos para diluir tintas, prussiatos, Para
distinguir: Materiais para constru,
armarinho: Alfinetes, alfinetes de segu(cobre pão)
reativos, removedores, sabão neutro, ções e decorações: Argamassas, argila.

CASA TUPIS
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ARCAS -) E Pos o TA D A S,
Publicação feita de amardo com o art. 130 do Código do Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começara
taih opeoiçoes ao. Deportar:mei
t;urret o prazo de 60 dias para o deferimento do gedido. Durante esse prazo poderão apresentar a t
Nacional da Propriedade Industrial aquêlea que as julgarem prejudicados com a Wlerara0 <1® registra resueriea
Termo n.°. 759.233, de 15-7-66
Indústrias de Meias Myrop S. A.

areia. azuleios bateutes balaustres. blo.
cos de cimento, blocos para pavimenta.
ção. calhas. cimento, cal, cré. chapas
Isolantes caibras caixilho,. colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premoldad: s. estuque. emulsãe
base asfaltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para censtruções. lame
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de illt40. tapes. iageotas. material Isolante contra trio e calor, mandhas, massas para revestimentos de partdes. ma, deiras para construções, mosaicos, produtos ele base astáltico. produtos para
tornar impermeaoilizantes as argasna&
eas de cimento e cai. hidráulica, pedra.
ulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidos ou sob outras primas
para revtstimento e outros como na pavianentaçâo. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel pare forrar casas. massas antiácidos para uso nas construções. parquetes. portas. portões. pisos. soleiras
para portas. tifolos. tubos de concreto.
telhas. tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vareis
Termo n.° 759.230, de 15-7-66
Coral — Comércio e Exportação Ltda.
São Paulo

São Paulo

hadústda Brasileirra
Classe 36
Meias
Termo n.° 759.234, de 15-7-66
Confecções Soulim eLimitada
Guanabara

Classe 40
Armários, móveis, estrados, camas, colchões de molas e estofados
Termo n.° 759.238, de 15-7-66
Sanai — Alimentos Ltda.
Guanabara
'

SUU
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuários
s roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargata.s. anáguas. blusas.
¡lotas, botinas. blusões. boinas. babalouros. bonés. capacetes, cartolas. carap uças. casacão, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
G RAI.
7lntes. combinações. corpinhos. calças
le senhoras e de crianças, calções. calcas. camisas. camisolas, caanisetas.
INDUSTRIA BRASILEIRA
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharnes. fantasias, fardas para militares. coClasse 41
! egiais. fraldas, galochas. gravatas. gor.
Para distinguir: Café
— os, logos clt [ingeria, Jaquetas, lupa
Termo n.° 759.231, de 15-7-66
uvas, ligas. lenços, mantõs. meias.
Drogaria Ouvidor Ltda.
naiôs, mantas. mandribo. mastilhas. maGuanabara
letas, pelas. penhour. pulover, pelerinas
peugas. pouches polainas. pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
uspensórioa. saídas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. golas ou alacks,
toucas, turbantts. ternos uniformes
e vestidos
Termo n.° 759.235. de 15-7-66
DROGARIA OUVIDOR
Lucio Vicente Ferreira •
Minas Gerais

O REI clas DROG S

Classes: 33 e 48
Expressão de propaganda
Termo n.° 759.232, de 15-7-66
Drogaria Ouvidor tala.
Guanabara

Termo n.° 759.237, de 15-7-66
Jesus Ferreira Sombra
Ceará

Indústria e Comércio

•Maranhão
Classe 41
Titulo
Termo n.° 759.236, de 15-7-66
Cia,
Dirceu Ferreira de Carvalho
Ltda.
Minas Geaais

,

IMu1SURã HAMEP911
Classe 41
41cachotras aletria alho, espargou
açúcar. alimentos para animais. amido
amendoas. ameixas, amendoim. ararutc
arroz, atum, aveia avelãs, aze:te azei,
tonas banha. bacalhau. batatas. baloa
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
em Pau e em Pó. cacau. carnes. châ
:aramelis chocolates. confeitos. crave
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Itimenticlos • roqueteb. comparas. can,
Oca coalhada. eastanda. cebola. condi
mentos p ara alimentos. colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de teu.
ma espinafre essencias alimentares. em
padas, ervilhas. ai:novas, estrato de toè
mate, farinhas alimentícias. favas fa.

cuias. flocos, farelo, fermentos. tear
egoa frios. 'ruras secas naturais e cria.
talizadas. glicose, goma de mascar. ..ior

duras, grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geiéias, herva doce tte,vs
condensado. leite em pd, legume eu
mate, hortaliças lagostas, linguaa. ia is
conserva, lentilhas, linguiça louro. mas
saci . alimensicias. mariacos. manteiga
margarina. marmelada mac.arra mas.
sa de tomate, mel e melado. mate, mae.
sas para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortad , a, nós moscada. no,
teA óleos comestiveis, ostras, ovas
paes. paios pralinéo Pimenta- Pós Rara
Pudins. picklea, peixes. presuntos. patês. peelt-pois pastilhas. pizzas pudins:
quelios. rações balanceadas; para animais, requellões, sal. anã sardinhas.
sanduiches sorvetes, suei de tomate e de
trutas. torradas tapoca. tâmaras. talha.
rim. tremoços. tortas. tortas para acento de animais e aves. torr0k-.2
moldo e torrado

Termo n.° 759.239, de 15-7-66
Lequeman Frios Ltda.
Guanabara

LEOUEv
O REI das TwortAs
Classes: 33 e 48
Expressão de propaganda

Classe 41
Café em grão, torrada e moldo

ENDOSTRIA BRASILEIRA
lasca 91
Alcacnotras aletria. alho. esparges
-,mestterszza Eztel ,zas one'rldni47.3 aramta

sedeat. alimentos Niro atenuais amiá'o,
arroz . atum aveia, avelãs. azeite azel5

unas, banha. bacaliau. batatas Inale.ci,.
iseoltos. borntoris. bolachas aClutlillta,
,133 p C cm grão Cemaztle
ar pau ula pó cacau carnes can,
wamelos h oc o ares cont2itoscravc
'areais çc2runtio, creme de iene credaa
imenticlUN croquetes, sronporas cara
Uca. coalhada, castani.,t, cebola colf13.
alimentos.
er.,.atos
oara
ouriços. dentre ci;oces

colorantea,
,k

as espinafre. essêncine alimentares,
'éi cfas. ervilhas. enuovaa, eatratc de tu-

aate, farinhas alimenticias. favas,
mias flocos. tareio, fermentos. feijão,
s os frios. hastas aeces naturais e cria4 1izadas;. glicose, goma de mascar, gor_Iras. grânulos. erf.., o th bico gelatinh,
oiabada geléias, herva doce herva
ante. horta iças. lagostas linguas. leite
ondensado, leite em pó, legumes aça
onserva. lentilhas, linguiça, louro incaea
mariscos. ,nanteiga,
z:argarma marmelada macarrão caio.
.e de tomate moi e melado, mate. masla.9 para mingaus. molhos. moluscos,

nostarda, mortadela nós moscada no-eu. óleos cesnesti veia, ostras ovas,
.6es. acues. pralines pimenta pós para
-sadias, oidtles. p elam presuntos. pia'ás. petit-pois. pastilhas . pizzas c udinsi
aleilcra rações balanceadas para -miatai s. requeijões. sal maço anis d nhaa,
ianduicàes. salsichas. salames sopas enatadas. sorvetes suco da tomates e do
ruas: torradas tapioca, tâmaras tath
'es. tremoços. tortas. tortas tenro
mento de animais e aves. eorseen.
emacinht e vinagre

Termo n.° 759.240, de 15-7-66
(Prorrogação)
White Motor Corporation
Estados Unidos da América

Passe
Ma q uinas e mensilios p ara serem usadas exclusivamente na a g ricultura a
horticultura a saber: arados abridor
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mo,
• tm,
• • e , comb • nados,

arrancadorea macâniCiDo rara cgricula
pra adubai. caifsa leiraa. carpideiras
ceifados para arroz. chamas para agriccItura., cultivadores, debulhadora°,
destoe doress des.anregradores: esmagadores para a agricultura escarrificadores, enchovadeires. facas para máquinas agrícolas terradeiras gadanhos.
garras para arado. grades de discou
DO denten, máquinas batedeiras' :asna
agricultura máquina ínseticIdas maquinas vaporizadoras, ináciu iazi de
fundir. máquinas niveladoras le terra.
ap sena-Mous saalopatiaa saupiNm
máquinas perfuradoras pra a DgrIcul

tara maticinas de plantar. moracharroçar, de cemeaa pára asfaltes:
torquir de triturar. de catarelar terra.
nara Irrioacrio
7a 1 ;i imaagas e

4°N"'"
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçâo feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr O Prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departarnentso
NitCiOtai da Propriedade industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão 4o re gistro requerido
•••••••••nnn

outros insetos, para borrifai e pulverizar desintetantes, para adubar para
*Pitar e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras para ans agrícolas, de
Cortar árvores, para espalhar, para caalgar, máquinas combinadas para semeai e cultivar, de desbanar, p-ara
sacar. máquinas e ancinhos para forra;
máquinas toscadoras, ordenados% mecânicas, raladores mecânicos, ro•
iot compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiraa
marcadores de terra, tosadores çe lir atia, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Térmo n.9 759.241.. de 15-7-66
Nestlé S. ASuiça

Termo n.° 759.247, de 15-7-66
Avco Corporation
Estados Unidos da América

UNI- SYSTEM

Classe?
Máquinas e utensilios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, ‘adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos para agricul.
tura. batedeiras para ceerais, bombas
para adubar, segadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agriccItura cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores; esmagadores p ara á agricultura escarrificado.
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas terradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura mácatinas inseticidas. máquinas vaporizadoras, máquinas da
fundir, máquinas niveladoras de terra,
Classe 43
Preparados 'em pó para fazer ou pre- máquinas perfuradoras para a agriculparar bebidas não alcoólicas
tura máqcinas de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas.de
Termo n.° 759.242, de 15-7-66
roçar, de semear; para a sfaltra;
General 1Vlotors Corporation
torquir _de triturar, de esfarelar terra,
Estados Unidos da América
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveriCAMARO
aat desintetrntes, para adubar para
agitar e espalhar palha, Para colher
Classe 21
veículos e suas partes integrantes, algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras 'ara ans , agrícolas, de
exceto máquinas e motores
sanar árvores, para espalhar, para ca.
Têrmos as. 759.243 e 759.244, de
Pinar, máquinas combinadas oara se15-7-66
mear e 'cultivar, de desba star. para em
Bausch
Lomb Incorporated
sacar, máquinas e ancinhos para forraEstados Unidos da América
gens, máquinas toscadoras ordenado.
ras mecânicas, raladores mecânicos, rotos compressores pare a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras.
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Termos ns. 759.248 e 759.249, de
15-7-66
Avco Corporation
Classe 46

Meg..

NESIIES-KEEW

Limpador liquido para lentes e limpador

líquido para vidros
Classe 48
Loção para o sol e/ou para bronzear
creme para o sol e/ou para bronzear
Termo n.° 759.245, de 15-7-66
White, Tomkins ei Courage Litnited
Inglaterra

Foados Unidos da' Américiii

ccltura cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura escarrificado.
res, enchovadeiras, facas' para máqul.
nas agrícolas terradeiras gadanho&
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 agricultura. mai:minas de plantar, motochar.
ruas, maquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e -pulverizar desintetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais máquinas
amassadoras para 5ins agricolas. de
cortar arvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar para ensacar, máquinas e ancinhos para forre.
-opauapro suropeasca seumbant 'anafa
ras mecânicas, raladoies Mecânicos, rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Termo n.5 759.250, de 15-7-66
Casas José Araújo S. A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

CASA JOSÉ ARAUJO
Classes: 12, 23, 24 e 48 Título
Termo n.° 759.251, de 15-7-66
Lanifício Ideal S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
D E A. L
INDÚSTRIA BRASILEIRA
, Glasse 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;

fios e linhas em (geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
= raion para ,pneumáticos e linha de
pescar
Termo n.° 759.252,' de 15-7-66
Abel de Barros Comércio e Indústria de
Tintas S. 'A
•

detergentes. espia:macete& extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cara • de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, liquidas mata-gordas
rae para roupas e meta óleos para rota.
paz, aletria óleos para limpeza de cara
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em p6.
sabão comum, sabão de esfregar e sa.
ponáceos, tijolos 'de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 759.253 ,de 15-7-66
Abel de Barros Comércio e Indústria de
Tintas S. A.

PROBRO Cal ÇAO )

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil. azul da
'rússia. alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, esprernacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, ióstorss de
cara e de madeira, „goma para savan•
daria, limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos. líquidos mata-gordu.
rae para roupas e mata óleos para rogá.
paz, oleina, óleos para limpeza de eucos. pós de branquear roupa, saltado
de sódio, soda cáustica, sabão em p6,
sabão comum, sabão de esfregar e as,'
ponáceos, tijolos de polir, e verniz
para calçados
Termo n.° 759.264, de 18-7-1966
Angenbras Ltda. — Agentes
Marítimos
Rio Grande do Sul
Classe 50
Agentes marítimos

Têm° n.o 759.255, de 18 -74966
Supermercado Trevo Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 6
Máquinas f partes e componentes das
mesmas e acessórios para as mesmas,
Inclusive motores de combustão interna
Classe 4
motores de turbina a gás e motores de
r i stão ou embalo .
Extratos de lúpulo para a fabrisação
Guanabara
de cerveja
Classe ?
Máquinas f utensílios para serem usa•
Termo n.° 759.246, de 15-7-66
PRORRO,GAÇÃto
C6iirage Limited das exclusivamente na agricultura e
Watts Toinkins
SUPERCLIN
Inglaterra
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meINDÚSTRIA BRASIIIIRA
1 'Anicos e empilhadores combinados.
HOPCON
arrancadores mecânicos para agricul(;I,isse 46
4
I t ura batedeiras para ceerais. bombas Pard
1 a l uir
1 azul da
Classe 41
faxtratos de lúpulo Para a fabricação
i para adubar, ce gadetras, carpideiras Frússia, alvaiade de zini.o dbrasivos,
..
de cerveja
I ceifados para arroz, charruas para agri- algodão preparado para limpar metais, Comércio e varejo de sêcos e molhadas

ISOHOPCON

-
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Termo n.° 759.256, de 18-7-1966
Livraria Editora Charrua Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.9 759.259, de 18-7-1966
Imobiliria Pérola Ltda.
Rio Grande do Sul

CH
Classe
Ramo imobiliário
Termo n.0 759 .261, de 18-7-1966
Sulsc6Pio TV Limitada
Rio Grande do Sul
•

Termo n.0 759.265, de 18-7-1266
King Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50
Flâmulas ,painéis e pubklicidade
Termo n.9 759.266, de 18-7-1966
Financo S.A. Administração e
Comércio
Rio Grande do Sul

Classe 32

Livros e publicações em geral
Têrmo n.9 759.257, de 18-7-1966
Adincol — Administração, Importação e
Comércio Ltda.
Rio Grande do Sul

SULSOOPIO

ADINCOL
Classe 50
Ndministração, incorporação, compra e
Classe 8
venda de imóveis e representações
Aparelhos eletrônicos
Têrmo n.° 759.258, de 18-7-1966
Térmo n.0 759.762, de 18-7-1966
Lã de Vidro Piratini Ltda.
Três Estrelas Transporte e •Mecânica
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

PIRATINI
Classe 50

Fundição de vidro
Termo n." 759.260, de 18-7-1966
Abastecedora de Frutas e Cereais
Maringá Ltda.

TRÊS ESTRÉIAS
Classe 50
Artigos da classe

Tèrmo n.° 759.263, de 18 -7- 1966
Imobiliária KLB Limitada
Rio Grande do Sul

2INA,NOO

IRZ aZC
Classe 41
Peixe
Térmo n.0 759.270, de 18-74966
Prospemig — Prospecção, Comércio 64
Produtos Minerais e Geologia Limitadi7
Rio Grande do Sul

Vectiag
Classe 50
Classe 4
Administração e comércio de imóveis
Produtos minerais
Termo n. 0 759.267, de 18-7-196n
Termo n.° 759.271, de 18-74966
Lojas Real Decorações Ltda,
Padaria e Supermercado Gravata; Ltda.
Rio Grande do Sul
Rio Grande cio Sul

REA
Classe 50
Nome da razão social — de cusa de
comércio ou loja onde se fará comércio
de decorações
- Termo a.° 759.268, de 18-7-1966

GRAVATAA

Classe 41
Padaria

e gêneros alimentícios

Têrmo n.9 759.272. de 18-7-1966 1

Importador Canadense Ltda. Comércio Placauto Ltda. Indústria e CamêrcP
Ricr Grande do Sul
e e Importação
Rio Grande do Sul

MARINGÁ;

Rio Grande do Sui
Classe 41
Classe 50
Frutas frescas e sêcas, cereais, legumes
e produtos industrializados concernentes Intermediação na compra e venda de
imóveis
ao ramo

Termo 11.0 759.269, de 18-7-1966
Comércio de Peixe Ltda.
Repesca
Rio Grande do Sul

PLACAUTO
Classe 11
Ferramentas em geral

Classe 21
Indústria de placas refletivas para :alta.)
móveis e comêrci ode artigos refletiva£
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n.° 759.273, de 18-7-1966
Mercearia Cacique Ltda.
Brasília

Têrmo n.o 759.277, de 18-7-1966
Confecções Suclama Ltda,
São Paulo

Termo n.° 759.282. de 18-7-1966
Selig G:_vcrtz
São Paulo

SACI BR IN ,NEDUS
Título de Estabelecimento
Têrmo n. o 759.283, de 18-7-965
Rafael Baraniuk
Paraná

CACileLn
iNDÚSTRIA
BRASILEIRA

CASA DOS PREOENTES

Classe 41
Cereais, conservas, lanches e similares
Termo n.° 759.274, de 18-7-1966
Tabira — Fornecedora de Materiais de
Construção Ltda.
Brasi'ia

TABIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classes: 14 e 15
• Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 759.284, de 18-7-1966
Organização Muda t Comércio e
Representações Ltda.
São Paulo

Classe 36
Soute1ns
Termo n.° 759.278, de 18-7-1966
Casa de Tintas Piraquara Ltda.
São Paulo

2IRAWARA
. Indo Brasileira

Classe 16
Areia, cascalho
_ . e saibro
Classe I
Termo n.° 759.275, de 18-7-196
Sociedade Guanabara, Máquinas, Cmér- Alvaiade, secantes para tintas, tintas.
tinturas, tintas a álce)ol, vernizes,
cio e Representações Ltda.
e
vernizes a álcool
Brasília
Termo n.° 759.'79. de 18-7--19-66
David Mammur
São Paulo

GUANABARA

Extintor para incêndio
Termo n. o 759.276, de 18-7-4966
Sociedade Guanabara, Máquinas, Comércio e Representações Ltda.
Brasília

SOCIEDADE
GUANABARA
MAQUINAS
COMÉRCIO E
' REPRESENTACCE1
LIDA

f)

Nome Comerelâ

Classe 33
Insígnia
Térmc n.9 759.280, de 18-7-1966
Comercial Imp ortaJara de Rolamentos
São tia 'Ltda.
São Paulo

Sn Luiz
Classe 6
Rolamentos
Termo n.° 759.281, de. 18-7-166
Toalheria Ipeuna Ltda.
São Paulo
Classe 13

EPEUffâ,
jóias e artigos de metais nrccicisos,
oemi-preclosos e suas Imitaçõea

(wrediços nera veiculos, direção. desli.
mfieiras. estribos, escadas rolantes, ela'
'adores para passageiros e p ara car0Q,
qiciates para carros, eixos de direçãeS
Freios. fronteiras para veicukts. guidão„
locomotivas, :anchas motociclos, mola2,
motocicletas. motacargas moto hirgda
manivelas. navios Snibus, para-choquea
nara-brisaa nedas. pantõeôs
rodas para bicicletas, raios para bicide.
tas, reboque radiadores para veiculo.%
, odas para vo r culos seuins, triciclos. C.
rances pare Leiculos vagões. veiocip
deo, vareta 21 contrõle do atogado/ e

acelera&

troieibas. varaes

corras toletes para carros

Termo n.° 759.288, de 18-7-1966
Consprel Coastrutora e Predial Ltda,
Slo Paulo

MUDAT
liado Brasileira .

cONSnBL.'
brasileira

1nd .

Classe 33
Põsto de serviço pára veículos
Termo n.° 759.285, de '48-7-1966
Representações Lconi Ei Camino
São Paulo

REPRESENTA NEs
LEONI CAMINO
Classes: 6 e 7
Titulo de Estabeelcimento
Têrmo n. 0 759.286, de 18-7-196-6-Milton Lemmi
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23

fwrriahre.,, de mão e carecas, cama.,
• honeres. carros ambulantes. caminhãee,
Je,rros. tmt carros-berços. carro
r anques -arros-irrigadores, carros. cao
o oças. carrocerias, chassis. chapas cir
uiaree para veiculos. cubos de veicula%

Classe 33
Construções
Termo n.° 759.289 de 18-7-66
IBASA — Instituto Brasileiro de Au.
ditoria e Serviços de Administração
Sociedade Civil
São Paulo
IBASA-INSTITUTO BRASILEIRO

DE AUDITORIA E SERVIÇO
DE ADMINISTRACÃO
SOCIEDADE CIVIL

OTEIJ
Ind. Brasileira

Nome civil
Termo n.° 759.290 ,de 18-7-66
Arctos — Indústria Textil Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para disenguir: Almanaques, agencias
anuarlos, álbuns im p ressos, boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, ôr
gãos de publicidades, programas radia
tônicos. rádio-televisionadas, peças oca
trais e cinematográficas. programas
circenses
Termo n.° 759.287, de 18-7-1966
Auto Renovadora Eduardo Prado Ltda.
São Paulo

ARCTOS

EDUARDO PRADO "
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distin g uir. Velculos e suas partes
• nte g rantes • Aros p ara bicicletas. automcSveis aut g-caminhões avitien amor

, o,-,4 nr.•

I P vAnea g 3C. CP.;yillie barcos.

1 breques, braços para velcialos, bicicle-

g OD.

0,925011,GOM

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeeariaS e para artigos de rama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim.
caroá, casimiras. çazenda.s e tecidos à
lã em peças, luta. iersev. linho. nvlon
naco-paro, perealina rami ravon, seda
natural N-cidos plácicos tecidos impermeáveis, tecidos de par.o aouso
o weludos
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Termo n.° 759.291, de 18-7-66
Indústria de Malhas Bossa-Nyl Ltda.
São Paulo

Termo n.° 759.296, de 18-746
Loja Faraó Ltda.
São Paulo

Termo n.° 759.292, de 18-7-66
Vitamar Transporte e Comércio Ltda,
São Pauto

\MA MA R

ARAd

'OMf".1 DI:lnalbOD(2E1
s--

_trismoologiiA
Classe 21
Para distinguir veiculos
Termo n.° 759.294, de 18-7-66
Claudia Flores Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas em wrai: Agasalhos
aventais. alpargatas. :anáguas.. blusas.
botas, botinas, blusõea. boinas, babadouros, bonés. cancetes, cartolas. cara
puças, casacão. coletes. capas. chales,
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
cintas. combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. camisetas.
cuecen. Gceroulas, colarinhos, cueiros
calas, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros. logos de lIngerie, jaquetas, laguês,
luvas, ligas, lenços. inantõs. meias,
nai8s. mantas. mandribo, mastilhas. maletós. palas. peohoar. aulover, pelerinaa
peugas..pouches. polainas. alim p as, punhos. perneiras, guimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos
uspensários. saldas de banho. sandálias.
suc teres, shorts. sungas, stolas ou alacks.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

vt2elwr
Termo n.° 759.29& de 18-746
Indaüri3 e Comércio Norbrasil Lida,
São Paulo

\ORBRAS
MD. OWSOLGOEM

rai. de matai.
NitiveL, em
aça madeiro, estofados co: n2o. inclu
vive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupa
usadas, almoradas. acolccraJas Par.
móveis, bancos, balcõeo, transviem:,
bandeias démiciliares, berços. r biar_boi•
:adeires. carrinhos para chá e caie
:oniuntos para dormitórios. conjunto.
para sala de Santa/ e sala de trisita:•
contactas para terraços, tardio. c praia
contornos de rniÉrius e gabinetes
copa e cosinha. camas cabides. cadeirao
giratórias, cadeiras de balanço, omina
de rádios, colchões, colchões de molas
-lispensas, divisões. divona. .teroecca:
de madeira. espregidradetram ec..-rtvani
nhas. estantes, guarda-roupaa, mesas
mesinhas tresinhas para rádio e tet:eV1
tão. aeesinlias cia7b reteviaão, moldura.
para quadros ciarca-mtratos, tu):e,ona.
p oltranas-camas. prateleiras. parZa-el'as
nus Coffin coSto-Catirite. travezseiros
Classe 45
viP-irreo
Para distinguir plantas, sementes e moTermo n.° 759.297, de 18-7-66
das par aagricultura, horticultura e o
Rodeca Marcenaria Ltd.,
floricultura; flores naturais
_
São Paulo
—
Termo n.° 759.295, de 18-7-66
Comissária de Despachos Alvarez Ltda.
São Paulo

Termo ra.° 759.293, de 18-746
Puad Salim Cury — Representações
Ltda.
São Paulo

awa vlsOs. C301à,Z13
Iara quadros, 1:zero-rem-crua paln-lwa.
mirrarias-camas. Prateleiras. Par ga-ck
cos. coUt-carna. s. wavenseiroo -‘ens.

FC

t

Classe 53
Para distinesir: Artigos do'crestuâriug
' tertar: e= geral: Agasalhos,"
e rouP:-.3
aventeis. olpargaras. ant.guas, blusas,
botas, botinas, bluseea takoinas. ashoe
louros. bons. capacetes, cartolas, cara,
ouças, casacão, coletes. capas, chaies,
achecols, calçados, chapéus. cintas,
:toras, combinações. corpinhos calças
rerrhoraa e (22 crianças, calç9es.
Cm- cisco/asa camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. CUeit aro
saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
aes. fantasias, fardas para militares. co.
iegiais, fraldas. galochas, gravatas. gord
mu, iogas de !ingeris. taquetas, laquèf3
luvas, ligas, lenços, mamas, metas,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. par.
letós, palas, penhoar, pulover nelerina3,
Penar. Ponches. polainas. Munas pn»
perzeiras, ominemos, rçoalo
rob do cLambre, roip2o co'netutlicoo
suspensórios saldas &banho, sandáling
sueteres, aborta, sun g as. atolas ou alado
o ven4cies
Termo n. 9 759.299, de 18-7-66
Tec-Mec Indústria Técnico Mecânica
Ltda.
São Paulo

o nazaLEi
111~B=..fieS:==~/

co

Classes: 23 e 36
Titulo de estabelecimento

Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, zage14as,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, &nãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças rectraia e cinematográficas, programas
•
circenses

idaver.a ao Geral de meta/ uno. do
aze- madelez, astotados co tutu.
sive laveis cara escritórios: A?wASite2.,
=2,1103 paro tunbeiro e pare mapas
corr:clas para
rooa
nIr.=...t:aetes
cióveb trar.coa.
bmdefas domiciliares, berçoo btonateas
e coN
eadetms. carrinhos t1ra
coar-solos para dormitórios, cooluator.
para sala de !atirar e aris . de krtnigai
.-'ientos para ternçao t;ardisa o prata.
-oniuntos de armários e gabinetes paro
.opa e cosinha. camas cabides. cadeiras
oira'Srias. ca£eiras de balanço, ominar
ràdios, zolabass. ecichERo de aro2w
lispensaa, divisões. divans.
GICe22iPa. espregulçadrirazi. escrivaat
estanroa guarda-mupas, eaesp,
mesinhas. alesinhw poro ?Mie Ct
o

0,..assa 211
Poro GistSaguir: Voiculce o MaLl V231'203
Cegroa2en: AnSe para LIttcleta% car.
utgrela cum-a:nu/bem acriaers, a=4
alavancas de eCtrabio. littrecJa
Irequos, tairciaa para veicules. LIgizEed
carrinhos do ECO e carretas, cam90
dioaeres. carece ambulantes, eatsilribUZ,
wucma carros-berços. easura
-ano-ries. eareos-irrigadoes, carros, cas$
CO??Cee?121a. ein2ssis, chapas ci2R4
"ultrep PICP3 velcuros. cubos de vett-els:e,
para velculos, direcno. d'",-'31PP
gadeSrs, cetritme, escadas rolante3,
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vadore, para passageiros e para carga.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
engates para carros. eixos de direçaa
quinados e whisky
trelas Fronteiras para veiculas. guidão
Classe 41
locomotivas, lanchas. motociclos molas. Para distinguir: . refeições prontas, sanmotocicletas. arotocargas. moto tumba. duiches, pizzas, frios, carnes frescas ou
manivelas. navios, ónibus, oara-choques preparadas, aves abatidas, laticínios,
pikatt-lemaa. pare-brisas. pedals, patões conservis café, leite, pães chocolates,
roda:, para bicicletac. ralai Peri ble-lele• doces, confeitos, frutas legumes, peixes,
ma. reboque. radiadm-ea cara veiculo& massas alimentícias e sucos de frutas
rodas para veicular. selins,...releio*. ti.
para fins alimentares
raptei para veiculo& var
....A. velocier.
Têrmo
n.° 759.306, de 18-7-66
deo, varetas de controle do afogador e
Antonio Henrique Medeia
atelerador..tróleia. troleibua varais de
São Paulo
carros. toletes pare lanas
__—
Termo n.° 759.300, de 18-7-66
Niabras — Mecânica e Amortecedores
Brasília Ltda.
São Paulo

rin

Rps

9R14511..Elg424
Classe 21
— 'nímio n.° 719.301, de 18-7-66
I. B. L. Imobitária Brasileira Ltda.
São Paulo

Clascs
Insígnia
Termo n.° 759.307., de 18-7-66
Indústria e Comércio Carrocerias
"Itaquiri" Ltda.
São Paulo

ITAQUiRI

Ltd. Brasileira

iicaolDIthha Brã
Nome civil
Têrmo n.9 759.305 de 18-7-66
Cervejaria Mãe Preta S. A.
São Paulo

*SEOW"
tInd. Brasileira
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para refrescos
Termos na, 759.302 a 759.304, de
18-7-66
Cantina "La Fiorentina" Ltda.
São Paulo

1dt PIORENTINA
, Ind. Brasileira
Classe 43
Xgtras minerais, águas gasosas artificiais. bebidas espumantes sem álcool.
guaraná. gasosa. mssencias para refrigarantes. refrescos. refrigerantes. sodas.
sacos de frutas e xaropes
Classe 42
Par., distinguir: Aguardentes, aperitivos. atua, bitter, brandy, zonhaque cervehs ternet, genebra, gin, kumbl,
flector, -punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver-

Classe 21
Carrocerias
Termo n.° 759.308, de 18-7-66
Panificadora Seixas de Ouro Ltda.
São Paulo

SEIXAS DE OURO"
Ind. Brasileira

Temi on.° 759.310, de 18-7-66
Girocal — Mercantil Ltda.
São Paulo
"
"
Ind.G1R0041,
Brasileira

•

Termo n.° 759.316, de 18-7-66
Polimento de Ferro e Artefatos de
Metais Hudecan Ltda.
São Paulo
" SUDECAN
' Ind. Brasileira

LIalae 5
Classe 33
Aço
em
bruta
aço preparado, aço
Representações
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Termo n.° 759.311, de 18-7-66
parcialmente preparado cimento =EME-EFE — Comércio de Lubrifi- refinado, bronze, bronze Co .0 co•
cantes Ltda.
parcialmente trabalhado, bronze de
São Paulo
manganês, bronze em pó. bronze ai
barre em tio, chumbo em bruto Ou
parcialmente trabalsado, terra em bruto
"
taiico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto oa
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Classe 47
Para dist:nguir combustíveis, lubrifican- em barra, ferro manganês, ferro velho,
tes. substancias e produtos destinados it gusa em bruto ou parcialmente trabailuminação e ao aquecimento: álcool lhado, gusa temperado. gusa maleável,
motor, carvão a gás bidrocarboreto. laminas de metal, lata em loira, latão
gás metano, baiano t propano, gás en- em fõlha, latão em chapas. fatio ema
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- vergalhões, ligas metálicas, Umaihaa,
xas lubraicantes, óleos combustiveis, magnésio, manganês, metais aio trebsóleos lubrificantes. óleos destinados a lindos ou parcialmente trabalhados, instala em massa. metais estampaloa,
iluminação e ao aquecimento. óleos para
metais para solla, niquel e taco
amortecedores, petróleo e querosene
Termo n.9 759.317, de 18-7-66
Termo n.° 759.312, de 18-7-66
Casa de Carnes Romitti Ltda.
Arminda Fernanda Barbosa Lucas
São Paulo
São Paulo

Er2-EFE
Ind. Brasileira'

"HIDROGERA
Ind. Brasileira
Classe 46
Cera
Termo n.° 759.313, de 18-7-66
Dematec Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
"

DEMATEC "

"

RQMITTI "

Ind. Brasileira
Classe 41
Carnes verdes
Têm; on.° 759.319, de 18-7-66
Aderdaio Calichio
São Paulo
" BLUE RED "
Ind. Br,Isileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
Classe 8
Termo n.° 759.309, de 18-7-66
água
Escovas de carvão para eletro-domés- água de rosas. íqua de alfazema,
Francisco Ferrari
barba, loções e tónicos para oa
ticos, automóveis e máquinas elétricas para
São Paulo
-abe:os e para a pele. brilhantina. banTermo n.° 759.314. de 18-7-66
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
Transportes Gaúcho Ltda
de penteados, petróleos. óleos para os
São Paulo
-ahelo. crave reluvenescente. cremes gordurosos e panadas para limpeza da
pele e "rnaquilage" depilatórios, ilesa
" GANHO "
lorantes. vinaare aromático. o6 de arroz
Ind. Brasileira
talco perfumado ou não. lápis para
nestana e sobranceiras, preparados para
Classe 33
?mbelezar cílios e olhos, carmim para
Transportes
rosto e para os lábios, sabão e creme
cara barbear, sabão liquido perfumado
Termo n.° 759.315, de 18-7-66
Abrasivos Revestidos Thel Ltda. nu não, sabonetes, dentifrícios era pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
São Paulo
banhos. Denteis. vaporizadores de perfume. escavas para dentes. cabelos unhas
e cílios saquinhos perfumado. preparaInd.91Psileira
dos em pó. pasta., ilcatidos e tijolos
para o tratamento das unhas dissolClasse 41
Clases 6
ventes e vernizes. removedores da cutiInsígnia
Rebolos e abrasivos
-ula. 'glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
-ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
PEÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
para a pele
Classe 41
Pão

Ind. Brasileira

