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DEPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DA

Expediente do Senhor Secretário da
Indústria

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-F1IIRA, 31 DE JANEIRO DE 1967

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N° 417.309 - Marca: Hulha Negra
- Requerente: Dozolina Damiani de
Pellegrin. - Processo indef

N9 425.426 - Marca: Cetuar
Requerente: Cemar Ferragens S. A.
Requerente: Expansão Científica fim de manter as decisões anterloN9 338.053 - Marca: fig. de
Rio, 23 de janeiro de 1967
S.A.
res.
Recorrente:
NovaquImica
'
LaboraTèrmo
n9
Processo indeferido.
386.390
marca
Uri.
Despachos em Recursos
tórios S.A.
trela com o Cruzeiro do Sul - Re.
Requerente:
Ind,
Mecânica
Uri
Processo
indeferido.
O Senhor Secretário ' da Indústria
querente: Comp. Cervela,la Braluna.
Fleraldo Souza Mattos - deu pro- Têrmo n9 414.578 - marca Pen- Ltda.
- Processo indeferido.
Recorrente::
Fried
KruPP•
trinai.
vimento aOrt Recursos interpostos nos
Processo deferido.
Requerente: McNeil LabOratories
processos abaixo mencionados a fim
Diversos .
Têrmo n9 428.698 --- marca IBEM.
de reformar as decisões anteriores: Inc.
Requerente: IBEM - Ind. BrasiEstaria y Ecenarro S. A. (recor.
Recorrente: Bristol-Myres CompaTêrtno 45.638 - Priv. invenção
leira de Embalagens Modernas Ltda. rendo do despacho que indeferiu a mar.
Aperfeiçoamentos em Tacos para As- ny.
Recorrente: International Bussiness ca Sigma termo 370.918). - De acôr.
soalhos.
Processo indeferido.
Térmo n9 250.867 - marca Gienex. Machines Corp.
do com a Portaria Ministerial n° 316,
Requerente: Oito Daminank.
Processo deferido.
Processo indeferido.
Requerente: Inds. Químicas GleTêrmo 13. 9 140.317 - marca New- de 19 de outubro de 1966, deixo de
tomar conhecimento do recurso, tace
cutia.
Expediente do Senhor Secretário da nex Ltda.
Requerente: Alfredo Sudaiha & Fi- ao que dispõe o art. 196 albea "b",
Indústria
Recorrente: Abel de Barros - Com
do C. P. I. Arquive-se o processo.
lhos.
e Ind. de Tintas S.A.
Rio, 23 de janeiro de 1967
Recorrente: Northam Warren Corp.
Processo indeferido.
The Upjohn Company (recorrendo
Processo deferido.
Térmo n9 283.234 - marca Gilpes.
Despachos em Recursos
do despacho que deferiu a marca De.
Requerente:
Importadora
Gilpes
Têrmo
n9
215.162
marca
Artepotvit, termo 417.557). - D ad,rdo
O senhor Secretário da Indústria
Produtos Puímicos Ltda.
sanha.
- • Fleraldo Souza Mattos - deu pro- deRecorrente
com a Portaria Ministeriil 41 9 316, de
Sipes
dc,
Brasil
S.A.
Requerente:
Marcenaria
Artesania
vimento aos recursos in ter postos nos Industrial de Produtos Eletrolíticos e
19 de outubro de 1966, aguarle a de.
Ltda.
p rocessos abaixo mencionados a fim
cisão a aser dada ao termo 357.785.
Sintéticos.
Recorrente:
Móveis
Artesanal
Ltda.
de reformar as deeisões anteriores:
Processo deferido.
Tê/ano 254.869 marca Avant PreLaboratório Climax S. A. (no pe.
Processo indeferido.
Tèrmo n 9 387.241 - marca Car- dido de desistência do recurso interpos.
miere (V. C . L. )
Têrmo ne 370.077 - Título Nova
botox.
York.
Requerente: Henrique Violland.
Requerente: Ibraq - Ind. Bras. de to ao incleter;mcnto da marca Fendoa,
Requerente: Hyder Julio do Carmo
termo 367.716). - De aeórd,. com a
Processo deferido.
Produtos Químicos Ltda.
Marcilio
de
Mendonça.
e
Têrmo N9 391.761 - marca Helny.
Portaria Ministerial n° 316. de 19 de
Recorrente: Union Carbide Corp.
Requerente: Metalurgica Heleny
outubro de 1966 anote-se desistência
Recorrente: Imobiliária Nova York
Ltda. Ind. e Com.
Processo deferido.
S.A.
e arquive-se o processo.
Processo deferido.
Térrno n9 371.759 - marca Dream
Processo indeferido.
Tél.-mo n9 190.689 - marca MetaTêrmo n9 370.078 - Titulo New Face.
EXPEDIENTE DO SR Sif.CRETA,
lux.
York.
RIO - REPLIBI ICADO
Requerente: Perfumes Malibu Ltda
Requerente:
Hyder
Julio
do
Carmo
Requerente Galeria Silvestre, Com. e Marcilio de Mendonça.
Processo indeferido.
e Ind. de Material Elétrico Ltda.
, Rio. 23 de janeiro de 1967
N° 77.686 - Marca: Ipiranga S.A.
Processo deferido.
Recorrente: Imobiliária Nova York (Cia. Bras de Petróleo) - RegueTérmo n o 237.423 - marca Fran- S.A.
O Sr. Secretário ia Indústria
rente: Ipiranga S. A. Cmip Bras.
k lin •
Processo indeferido.
Heraldo Souza Mattos - ie provi.
Processo indeferido.
Requerente. F'ranklin, Curty Ltda.
Têrmo n9 390.252 - marca Mios- de Petróleo.
N9 349.917 Marca: Geritrat - mento aos recursos interpoJks nos pro.
Processo deferido.
tenil.
Têrmo se 354.269 *- marca Mias
Requerente: Institutc Quimioterá- Requerente: S. A. fnstitutos Tera- ceSsos abaixo mencionadDs a fim de
Universe.
pêuticos Reunidos Labofarma. - Pro- reformar as decisões aute-iores:
pico S.A.
Requerente: Miss Universe Inc.
N° 443.215 - Título: Cont,...ssa
Recorrente: Laboratil S.A. Ind. cesso indeferido.
Processo deferido.
Farmacêutica.
N° 354.468 - Matca: Xexuá - das e Calçados. -- Processo sieferido.
Processo indeferido. Requerente: Ind. de Bebidas Xexuá Roma -- Requerente: Casa T.muro Mo.
Termo no 363.569 - marca STE.
Têrmo n9 411.865 - marca Skay. Ltda. - Processo indderldo.
Requerente' Soe, Técnica de EquiNO 303.181 - Marca: Nurativa ••=.0
N9 378.273 - Marca. Quemi-Cipamentos S.T.E. Soe Anônima.
Requerente: José de Alencar DuarRequerente: Anker-Wer!, A G. <.&)
Processo deferido - De acôrdo com te de Souza.
clina - Requerente: Carb Erda S.p.A. Processo deferido.
a Portaria Ministerial n9 316, de
Recorrente: Smith, Kline 1 Freneh - Processo indeferido.
O Sr. Secretário da Industrio
19-10-66, do L p rovimento ao recurso Laboratories.
N9 358.486 - Marca: Prospasmin Heraldo Souza Mattos - negou Pro°
a um de modificar o despacho e conProcesso indeferido.
ceder o regisíro, com exclusão de Tèrmo n e 465.520 - marca Linos- - Requerente: S. A. Institutos Tera- vimento aos recursos interpostos noa
Corretas e '1'endas
clerina.
pêuticos Reunidos Labofarma. - Pro- processos abaixo mencionados a fim de
Tèrino n° 425.580 - marca London.
cesso indeferido.
manter as decisões anteriores:
Requerente: Uni-chemie S.A.
Renuerente- Ind. e Com. C. CoteN° 373.129 - Dermo-CortiRecorrente: Instituto Ganassini di
N9 174.086 Marca: Náutica .==,
lcssa S.A.
zon - Requerente: Ouimiofarnta Ltda. Requerente:
Ricerche Biochimiche S.p.A.
Processo ta.terido.
Náutica Ltda. - Record
Processo indeferido - De acôrdo -- Processo indeferido.
rente: Imperial Chemical industries LtcL.
Termo n° 308.168 - Frdse de Pro- com a Portaria Ministerial n9 361, de
1\19 375.467 - Marca: Faco - Re- - Processo .deferido.
ptcuincla: Bus. Noite tôdas as noites 19-10-4 dou provimento ao recurso,
com colchão cie molas Epeda.
para refoimando a decisão recorrida querenN: Comercial, Industrial, ImporN° 336.677 - Titulo: Café e Ba2
Requerente. Ind. Raphael Musetti indeferir o pedido face . ao disposto tadora Foco Ltda. - indeEstrela de Prata - Requerente: GaN
S
ferido.
no art. 95, n o 17, do C.P.I.
e Bar Estrela de Prata Ltda. - Reo
Reeorrente: Armações de Aço ProO Senhor Secretário da Indústria
N° 413.978 - Marca: Samaral - corrente: Soa. Anônima Moirho Saad
ber S.A.
- Heraldo Souza Mattos - negou
Requerente:
Tapeçaria
Somara'
Proves o inc'eforido.
provimento aos recursos interpostos
tista Ind. Gerais. - Processo defe.
Tènuo n o 3fj. /36 - marca G,eelin. nos processos abaixo mencionados a
Processo Indeferido
rido.
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As Repartições Públicas
&verão reme" o expediente
destinado ei publicação nos
DEPARTAMENTO DE IRAPRENSaA ACIO NAL
jornais, diariamente, até àt
ZURUTOR C2CRA6
15 hora°.
DE BRITO PERORA
- As reclamações pertirien.
acIcs,ae&e.
auçÂo
clu eaaLI..AçôEo
tles ó matéria retribuída, nos LIURLO oanveçO
PLORiANO GUIMARÂES
FQRREIRA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
D9ÁP,OC) OFQCPA11,
escrito, à Seção de Redação,
GEO: O Elb
das 13 às 16 horas, no máxi
00000 Co pubIloido.do do 0000dion4o Co Ooponlomonto
Rio até 72 horas após a saída
Wootono n do FEroprEcdoelc Incluo0,1o: do Minlotóelo
do IndOotrlo o Conlórclo
dos órgãos oficiais.
Departamento de imprensa Nacional
Oficioso
eco
UP0
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
AiSSIN ATURAS
direito, rasuras e emendas.
-- Excetuadas as parz
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão • semp_•-e RiEPARTIÇÕES 2
: fal e Interior2
Cap
Capital
Interior;
e
anuais, as assinaturas poderCr$
Semestre
.
. Cr$ 4.500
„
6
000
Serneslre
.
62-ãO tomar, em qualquer
Cr
9.000
. . . Cr 12.000
p,ocia, por Scis meses eu Pcm Ano
Exterior:
ano. Exterior:
Cr,9 n2 .000
. Cr R3.000 Ano . 0
. - As assinaturas vencidas -Ano
poderão ser suspensas sela
aviso prévio.
!vão imprimsès o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan-i talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res.
pectioa renovação com anteg es a verificação do prazo dei ano em que findará.
validade de suas assinatu r as,! A fim de evitar solução de cedência mínimo de trinta
uca parte superior do enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
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Seção III)

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ao.
iniciadas, em qualquer épucci,,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a

remessa de valores acompanhados de esclarccimentoo
quanto a sua aplicação, soll0
citamos usem os interessadoO
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro do Deparb.E=

mento de Imprensa VacionaL,
- Os suplementos às ech:çães cos órgãos oficiais só 30
fornecerão aos assinantes guc
as solicitarem no da CP,Za as-

8inatura.
- O funcionário pública
federal, 'ara fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da ao sinalara.
-

O custo de cada court:.,

plar atrasado dos órgãos afio
ciais será, na venda avulstr,
acrescido de Cr,9 5 se do ¡nes-mo ano, e<de Cr3 f0 por ano
decorrido.

P==.

Diversos
Ind. e Com. Metalúrgica Atlas S.A.
'(no recurso interposto ao deferimento
da marca Atlas termn 294.115). Aguarde solução do terniu 289.109.
Manoel Freire da Silva (no recurso
interposto ao deferimento ia marca
Verde Bar termo 359.986). - Arquive-se o recurso nos tGr-nos do artigo 197 do código.
Produtos Químicos Ciba S. A. (no
securso interposto ao ind-.4erimento da
marca Tricainal termo 246. (12) . Aguarde-se solução do termo 548.633.
Companhia Produtora de Vidro Providro (no pedido de demrquivamento
da marca Providro termo- 488.349).
- Defiro o desarquivameato em cuja
aanção efetivamente não incidiu a interessada, como esclarece o parecer retro
do G. T
PORTARIA N° 1, DE 10 DE
TANEIRO DE 19(57
O Diretor-Geral do Utpartamento
Nacional da Propriedade Industrial,
usando da atribuicão que lhe confere
e artigo 51, item VIL do Regimentr
aprovado pelo Decreto n° S35, de 23
de Janeiro de 1962. resolve delegar poderes aos Chefes da Seção de Arquivo
de Marcas, Seção de Exame 17tormal de
Marcas e Seção de Prorrogações de
Registros, para além tr'-),s lin, já 'es
são coniclos . nor Lei, regisi-r;irem nroCCSCOS de pedidos de Marca Norae Comercial, Titulo de Estabelecimento, Insígnia, Expressão ou Sinal de Propaganda, desacompanhados, de oncsição
ou impugnação, pelo prazo de cento
e cinqüenta (150) dias a partir da ru
blicação da presente portaria.
Rio de janeiro, em 10 dk janeiro do
1967. -- Luiz Roberto 5nicado Can,.
diota, Diretor-Geral.

Argos IndusN9 428.301 - Al
N° 148.837 - Talon Inc.
N. Q 148.979 - Comissariat A L'ener- trial S. A. - CL 30.
N° 465.461 - Viação Mill=3 Ltda.
gle Atomique.
14o.556 - Paulo Cesar Steh- - Viação Minuano Ltda,
Rio, 24 de janeiro de 1967
ling.
Exigências
Notificação
Diversos
Têrmos com exigências a cumprir:1
Uma vez decorrido o prazo de reLes
Industriess IViusicales c7 Electric,
N° 133.077 - Enthone Inc. - Tor- ques Patnc-Marconi
consideração previsto pelo art. 14 da
(titular do registro
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961, no sem efeito o arquivamento. Pague n9 177.135).
a
taxa
de
alteração
de
relató”iJ
e mais dez dias para evmtnais juntadas de reconsiderações, e se do mesmo
N9 133.307 Victor Nano Pereira
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
não se tiver valido nenhum interessado, de Souza Lima. - Torna sem efeito
INTERFERÊNCIA
ficam notilicz-des os requerentes nh-ii- o despacho de arquivamento em face
xo mencionados a comp precer a este da informação da SEFP para-subRio, 23 de janeiro de 1967
Departamento a fim de efetu-Irem o pa- meter o processo a divo xame técNotificação
gamento da primeira anuidade no prazo nico.
60 (sessenta) dias na forma do paN9 141.996 - Telefunken PatentUma vez decerádo o prazo de rerágrafo unico do art. 33 do Código verwertungsgesellschaft M B H. - consideração previsto pelo art. 14 da
da Propri-d p de Indust- i rl, para ene CC..'- Arquive-se.
Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de
jam expedidas as respectivas cartas pa1961, e mais dez dias para eventuain
N°
142.866
Alfred Robert Daniel. juntadas de reconsideração, e do tnesmG
tentes:
- Arquive-se.
não se tendo valido nenhum interessadod
Priuilz:kio de Invenção Deferido
serão logo expedidos os certificadoa
óleos EXPEDIENTE DO DIRETOR DA abaixo:
N9 91.873 - 'T'ratamento
DIVISÃO DE MARCAS
A. E. Staley Manufactuvegetais
Marcas Deferidas
ring Company.
Rio, 23 dejaneiro de 1967
N° 120.523 - Corpo de ,,'clro tens
N° 193.187 - Fischer - Regue.
do uma camada de superfície semi,
Notificarão
rente: Tecidos e Artefatos Fischer S.A.
cristalina e processo de fabricá-lo Uma vez decorrido o prazo de re- - Classe 36.
Vidros Corning Brasil S. A.
N9 301.297 Indio - Requerente:
consideração previsto pelo art. 14 ria
ModNo Industrial Deferido
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961, Laboratório Zambeletti S. A. Classe 48.
N° 145.718 -• Nóvo modelo de cee. e mais dez dias para eventuais juntadas
de reconsideração, e do mesmo não se
N9 314.677 - San-Dz,r Regue,
netor elétrico - Amp Inc.
tendo valido nenhum interessado, serão rente: Perfumaria San-Dar S. A. Exigências
logo expedidos os- certificados abaixo: Classe 36.
1\19 144.006 - kilello Fantatia.
Marcas Deferidas
N° 321.432 - Tôrre - Requerente:
N 9 145.032 - Fisher Governor
Cotonificio da Urre S A - Cias.
Company.
N9 428.294 - AI - Argos IndusN° 145.354 - José F. G. Mattoso. trial S. A. - Cl. 31 (cem exclusão se 22.
N9 370.431 - .Niagara - Regue,N9 147.945 - Standard Elétrica de pestonas).
rente: Armaznlal Facada Niagara LiS. A.
N° 428.295 - AI - Algos Indus- mitada - Classe 41 --- (Com exclusão
N° 148.030 - Fornos Elétricos Bratrial S. A.
Cl. 34.
de vinagre e molhos1.
sil Ltda.
•
N° 434.098 - Fama - Requerento:
N°
428.297
Al
Ar;.jos Indus- Casas A Paulistana Lida - Cias:N° 148.463 - The Carborundum
trial
S.
A.
a.
37.
Company.
se 36.
N9 148.891 - Karl . - ,ttel lonssom.
N9 428.299 - Al
N° 446.327 - lb-mimem -A%gcs IndusNP 148.688 - Mário Ch;trubino.
trial S. A. - Cl. 23.
onerente: Anna Maria Univ. E-3 Cia.

%EXPEDIENTE DAS DIV:SÕES E
SEÇÕES - REPUBLICADOS
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Ltda.
Classe 41 - (Sem direito _ao
N. 511.617 - Sainptex - Regueuso exclusivo de ''Produto Delicioso). rente - Tecelagem Starnpex Ltda. N° 447.953 - Stsecur l t - Re- Classe 31.
querente: Glaces de Boussols - ClasN. 513.707
Mativi
Requereu.,
se /4.
te: Irmãos Mativi Ltda. - Cl. 36.
N° 453.203
Lanailt
N. 513.992 - Ary - O - Creol
Requerente: Lanark Indústrias 'Reunidas Móveis - Requerente: B. T. Babbit Indústr i a
e Colchões Ltda. - 'Classe 17.
Química S.A. - Cl. 2.
N° 455;983 - Café Trevi-Sain Insígnia DeEeticia
Requerente: Antonio dos -Santos
Classe 41 - (Umente para café).
N. 364.573 - Martinelli - RequeN9 457.012 - Life - Requerente: rente: Sociedade Anônima MarinelhFiComercial "Life" Limitada - Classe nanciamentos e Investimentos -- Classe
36.
33 - (Art. 114 do Código).

N° 475.064 - Sivo - Requerente:
N. 484.477 - Guarany - RequeSivo Sociedade Industrial de Vaselina rente: Guarany Agro-Comercial e Imoe Óleo Ltda. - Classe 38.
biliária S.A. - Classes: 15 - 33 N° 488.665 - Danúbio - Regue- 43 - .45. •(Art. 114 do Código).
•
José Pereira Carvalho - Classe 40.

N. 480.658 - Cadac - Requerente: Cadac - Cia. Administradora AgroN° 486.720 - Pinheiros em Revista Comercial - Classe 33 - (Art. 114
- Requerente: Cauby de Castro 'Sá n° 1 do Código,.e com exclusão de «outroa 'locais).
Filho - Classe 32.

N° 497.424 - Sucupira - Reguerente: Sociedade Agro Inthistrial Sucupira Ltda. - Classe 42.
N° 499.070 Calorisol Reguerente: Indústria de Isolantes Vainicos
"Calorisol" S. A. - Classe 8.
N O 499.086 - Campineira - Requerente: Emprêsa Campineira . cle Ci/lemas Ltda. - Classe 38
N° 501.092 - inspiração - Re-

q uerente: Manoel Augasn:s. da Silva -

Título de Estubetezintento veteriao
N. 170.356 - Bar, Restaurante e
Pizzaria Rigoleto - Requerente: Benelli 6 Sairão -- Classes: 42 - 42 43. (Art. 117 n9 1 do Código).
N. 311.658 Boutique Cassin • 11,1uniz - Requerente: Cassio Munis S,A.
Importação e Comercio - Classes: 36
- 37. (Art. 117 :1 9 1 do Código).
N. 354.517 - Cine Araruna -- Re-

Classe 42.
querente: Carlos Augusto do Amaral N° 501.220 - Amizade - Regue- Classe 33 - (Art. 117 n 9 1 do Có-

Janeiro de 1967 339

maca Caceres - Classes: 1 - 6 -N. 444.381 - Santista - Reque.
8 - 33 -a- 16 -- 28. (Art. 117 n9
rente: Estaleiros Santista S.A. - Clasdo Código).
se 21.
N. 448.965 - Crosley RequerenN. 487.277 - Colam:leia - Reguerente: Antonio Aguiar St.cena. - Cl. te: Manoel Ambrósia Filho S.A. In33 - (Art. 1 17 i? me to 1 do Có- dústria e Comercio - Cl. 6.
N. 450.348 - Aço-Isp - Requedigo).
rente: Aço-Lex Corckrcio e Indústria
N. 487.555 - Bolsa; Garcia - Re- Ltda. - Cl. 11
querente: Bolsas Garcia S.A. - Cl.
N. 477.727 - Cuproznagic - Re.
36 - 35 - 28 - 24. (Art. 117, n 9 1, querente: Delta Socied ride Comercial
do Código, com excluo do gênero de Ltd:.. -- Cl. 2.
comércio da cl. 36).
N. 479.404 -- :Ni Meaellia - Re.
N. 497.071 - Big Boy - Reque- quer 'nte: Destilaria Vledellin S.A. rente: William Havens Drwn - Clas- Clasee 42.
ses: 41 - 42 - 43 - (Art. 117 nú4D. 468 - Fido-pás - Requerei'.
mero 1 do Código).
te -- Maria Aparecida Medeiros de
N. 499.757 - Palace 12c:5-ai - Re- Souza Dantas - Classe 3.
querente: lanai] F. • Naglis - Classes:
N. 485.183 - Poinnal - Requerer'.
36 - 40 - 48. - (Art. 117 n9 I do •,:e: Bar e Cate Pombal Ltda. - Cias.
Código).
se 41.
N. 503.806 - Mello e Sauza N. 4a..328 - BC," Sorte - Regue.
Requerente: Marina Is3 de Mello Cam- reate:'tal:Alarias Rafael Maraschin pos - Claase 33 - 117 n 9 4, Classe 46.
do Código).
. 498.225 - t3ima Noticias - Re.
_Inerente: Gontijo Soares Gontilo N. 503.807 Colagio Mello e Sou- Clasim 32.
za - Requerente: Marina Ia de MelN. 501.016 - Metalriza -- Regue..
lo Campos - Classe .33 - (Art. 117
n9 4 do Códiç;o).
ren.e: Meralrica Indústria de Ar.
tetatos de Metais - Cl. 11.
N. 509,577 - Editicio Xavier N. 503.4.36 - Cimag - RequerenRequerente: Instituto de Aposentadoria
te: Cimag S.A. Corre'ircio e Indústria
e Pensões dos Industearios Classe
de Inseticidas e IVIzite.rial Agrcola --33 - (Art. 117 n 9 1 do Código).
Classe 2.
N. 513.794 - Edifício Usucania IN. 511.233 - anilara - RequerenRequerente: Condoi:limo do Edificio te: Ombra - Cia. /adestra] e Mercan.
eLltucanims - Classe 33. -- (Artigo til Brasileira Comeseio e Indústria -Classe :3.
117 n9 4 do Código).

Express,:o cle Pru,),)4. , 11,1a /hiesido
Nome Comerci-,1 De/-erieta
rente: Bar e Lanches da Amizade Ltda. digo).
Têrino:
N. 219.7f..0 - Pedreira e (faria N.S.
- Classe 42.
N. 35?-170 - Agencia Corilmnça da Penjaa Ltda. - R:geena:te: PedrciN. 514.025 - Barraca Infantil N. 503 4 63 - Mont'Serrat - Re- de Despachos - Requerenes: Isaac Sa- ra e Olaria N.S: da Penha Ltda. (ArRequere ite: D a aribu'dora Calçaclista
querente: Mercearia Mont Sertat Ltda. vaia - Idosquero 01-atice - Eloy da tigo 109 n9 3. do Código).
mitada - Classes: 35 - 36.
- Classe 41. •
Silva Machado - Classe 33 - t ArtiN. 267.5/1 - Cii.
Brasile-ma de
go 117 n9 1 do Código).
15r;is2 de Propagixda huieterida
N° 504.050 - Prop - Requerente:
Cal çados , ..Cobras(» .Requer2nre
N. 367.884 - Casa Pérola de Bor- Cia. Brasile:1.a dle Calçacl,s re.e.brasib,
Prop E.stúdio Fotográfico" Ltda. N. 264.932 - Matf Cose 86 Uma
dados - Requerente: Manoel da Silva (Art. 109 n9 2, do (:o,lilo).
Classe 32.
Vez Porque Cose para Sempre - Clas.
se 6.
N° 504.419 - TrêS. Rioa - Re- Junior - Ciasses: 22 -- 23 - 24 N.
325.583
Agrobrasd
temerem,36 - 37. (Art. 117 n? 1 do
N. 26-1.933 - N,Mr Maquina de
querente: Orgamel - Com p a:ihia Or- para o gênero de conercio da Código,
classe dimentos Rurais S.A. - Requeraam: Costura Cem por Cento Brasileira ga nização, AdminLstradora e MelhoraAgrobrasil Empreendimenios Rasais S.A.
24, somente).
Requer:me:: Manoel Ambrosia filho
mento 'Três
(Art. 109 n4 2, do Código).
"Três Rios" Sociedade BrasileiS.A. indústsia e Coaki'aio - Clasra 14-rea ritil - Classe 50 (Com excluN. 477.093 - Rosana - Regaercnse 6.
Marcas
te: Tecidos e Enxovais do Ponto LiSão de Impressos).
mitada - Classes: 33 36. (Arr. 117
ferinos:
nsiyntas indeferida
N9 505.547
Dieselnac - Regue- n9 1 do Código).
N. 208.9/3 ousii Leda.
N. :397.578 -- F.Iclarado • Regue.
rente: Nacex Indústria e Comercio
N. 481.051 - Savoy Plaza i.iotei impariação Indústria e Comercio
T,ivrar ; a Eldorado Ltda. - ClasS. A. - Classe 47 - (Sem direito ao
- Requerente: Hoteis Orlion S.A. - Cias. e 21.
ses: 32 - 33.
uso Isolado de Diesel).
Classe 33 - (Art. 117
1 clo
N. 241.339 - Ale.° - R squeeante:
N. 295.165 - Ra,east dos EsporN° 507.497 - Abrasi/ - Reque- digo).
American Locomotive Company - tes - Requerente: iZev-sta do Radio
rente: Henry Havclock Burron . .N. 483.867 - Co:imitaria vieres - Classe 6.
s'..ditora Liinmida - Cl use 32.
se 6.
Requerente: Jobst 8, Cia. - Classe 11
N. 246.219 - Nossa Sachara da
N. 48'.-l83 - Auto novel Clube do
N. • Ç O0 148 - Cmrclia, - (Art. 117 n9 1 lo Código).
Penlia - Requerente: Pedreira INI0.;:z3. Esteci o dc S.-- o Pau l o - Requerente
rente: Fábrica
Fábrica Metalúegica Hugo Ger- A/sanai:W:1 Clube do Estado de São
N. 483.962 - Bazar Novo Minicio Seni, ora da Penha - (Clesse: 161.
dau S. A. - Classe 11 - (Com exPaulo - Cl. 33.
Requerente:
José
Auad
Classes:
N.
267.216
Paladium
clusão de alfanges e ferro earnum).
12 - 22 - 23 - 30 - 35 - 36 - rente: Bar 'e Confeitaria Paladium
Nome Comenta!
N. 509.635 - Fief
"Requerente: 48 - 49. - (Art. 117 n 9 1, do Có- CI. 41.
N. 3/8.177 - Escritório Comercial
Modas •Rief Ltda. - Cl. 36.
digo, por se tratar de filma apenas coN. 294.318 - Elwo - Requerente: Novo Mundo Ltda. S.C. Peritos em
inercial).
N. 509.687 - Imera Requeiente
Conta : a:Sr:Ur - Ileteiarante: Escritório
Elmo Grunewald - Cl. 8.
Imbra - Indústria Mecfinica Reno LiN. 485.703 - Açougue InternatioCoraere 7 a1 Novo Munia Ltd1. S.C.
mitada - Cl. 5.
N.
429.067
Agrasil
Requerennal - Requerente: Frigorifico T. Mala
Peritos em Contabilidade.
N. 510065 - Manter - Reque- S.A. -- Classe 41. - (Art. 117 nú- te: Usina Agrosil de Alimentos Ltda.
- Classe 41.
N. 399.182 -Sical --- Sociedade
rente - Panifocadora e Confeitaria mero 1 do Código).
«Minister» Ltda. - Cl. 41.
.:portadora e Comercial Ltda. - Re.
N.
364.664
Kodarna
RegueN. 486.024 - Kinguti -- Requerenquereaie - Sicol Sociedade Importa.
N. 510.133 - Ação Agrícola
te:, Kingutí S.A. Representações Im- rente: Kodama S.A. Indústria de má- dosa e Comercial Ltda.
Req uerente: Manila Luiz
quines
Classe
21.
portação e Exportação - alasses: 5 N. 380.334
Niagara - Reque- Titulo de Estabeleeini:72: 1) hide`e2rido
• N. 510.483 - Rad - Requerente: 6 - 7 - 8 -16-21 --- 26
Distilaria Niesjara
S.A. Rep resentações Arco-ris Ltda. - Cl. - 32 - 33 - (Art. 117 n 9 1, do Có- rente:
N. 154.805 - Maraulantra de Rou.
Classe 42.
digo).
38 - (Com exclusão de papel carpas Cmioguinha - Requerente -- Me.
N.
380.335
Niagra
Requerenbono). •
N. 486.241 - Casa do Atle : u - Cias- nufatura de. Roupas Carioquinha Ltda.,
N. 510.757 _. P itangueira; - Re- Requerente: Dr. Wilson Antônio ile te: Distilaria Niarseera
- Classes: 36 - 37.
se 43.
querente: S.A. Fri gorifico Anglo
N. .174.721 - Café Delicia Re.
Andrade - Classes: 36 - 49. - Ar..
Cl
.
I" 427 828 - oin ma - R
tigo 117 número 1, na classe 4 0 , adi,
euerente: José Maria Dias -- Clas.
reate: i.'iação Cometa S.A - Cies- se 41.
N. 510.801 •- Soc:tcneo - Regue- mente).
se 21.
rente:. Socitenco lingenbarja e cani dreN . 487.245
N. 272.743 --- Caro/est -- /ndtintrfa
cio Ltda. Refrigeração UM:N. 437.063 - Lambari - Regue- e Comercio de Plásticos - Requerentett
16.
pia - Requerente - João Rubens CL- rente: Alberto Seghese -- Cl. 42.
Carplest - Indústria e Comércio dê
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(S('ção 111)

pensão dos efeitos das patentes: núme- Ttansferências e Alterações de nome do
ro 68.093 - Privilégio de invenção Titular . de Marcas,
para - Recipiente para recebimento,
•
Rio, 23 de janeiro de 1967
conservação, armazenamento e entrega
Foi
mandada
anotar
no
processo
de
dede líquidos biológicos -- de 20N. 296.938 - Bolsa de Automóveis zembro de 1963.
abaixo mencionado a seguinte transfedo Rio de Janeiro - Requerente: Serência do titular de marcas.
N. 69.154 - Privilégio de invenverino Agnello de Souza - ClasFrancisco de Santana (transferência
ção:
Recipente
para
captação
e
armase 21.
para o seu nome da marca Café Topem,
zenamento
de
líquidos
biológicos
de
24
N. 300.599 - Escritório Confinat,ça
têrmo 464.369) . Tendo eia vista o pade Contabilidade - Requerente - Es- de fevereiro de 1964 -- todas perten- recer acima emitido: II Autorizo a anocritório Confiança Sociedade Civil Res- centes a B. Braun e S A., Laboratório tação da transferência para o requerenAmericano.
Classe 33.
ponsável Ltda .
te de fls. 8; 2) Cumpra o interessado
. Juiz exaro uo seguinte despe- a exigência constante de fls . 7 verso.
O
N. 367.037 - Fornos e Máquina

Plásticos Ltda . - Classes: 28 -- 49.
N. 292.724 - Relojoaria Suissa Requerente: Costa 6 Irmão - Clas,
ses: 13 - 8 - 33.

- Fortuna Indústria e Comércio Ltda. no:
Classes: 6 - 8.
RegueN. 371.780 - Coduga
Clasrente - Dilermando Nogueira
se 33.
N. 377.672 - Escritório Comercial
Novo Mundo - Requerente - Escritório Comercial Novo Mundo Ltda . Sociedade Civil Peritos em Ccntabili,
dade - Classe 33.
N. 379.621 - Companhia Fornecedora Guanabara - Requerente: Companhia Fornecedora Gu 'malpara S. A.
Classe 16.

-

Caducidade de marca

Comunico a V. Sa ., que, por ac spacho deste Juízo, nos autos da Ação
Ordinária movida por Laboram Farmacêutica S . A . , e outros - contra - 43.
Braun e S . A Laboratório Americano,
reconsiderei o despacho preferido em 13
de abril de 1966, que suspendeu os direitos da concessão das patentes da invenção ns . 69.154 e 6&.U93.

Exigências

Endo Laboratóries INC . -- No pedido de transferência da patentes númeN. 402.844 - Ele t ro-Doméstica ro 40.069 - Cumpra a exigência
New-York - Requerente - José Broit- Privilégio de invenção.
man - Cl. 8.
Têrmo:
N. 455.902 - Metalúrgica Rex Requerente - Francisco Garcia Neto
N. 123.754 - Washington Pires -- Cl. 33.
Privilégio de invenção -- Cumpra a e x-i
N. 486.025 - Companhia Nacional. gência
de Artefatos Metálicos Importação e
Exportação Almac S. A. - RequerenDiversos
te: Companhia Nacional de Artefatos
Metálicos Importação e Exportação AlTêrmo:
mac S . A . - Classes: 18 --- 20 - 21
N. 112.817 - Miles Labora tories,
39 - 40.
INC - Privilégio de ,avenção - ArN. 479.029 - Cerâmica Moderna
Requerente: Avelino Lopes El Filho quive-se êste têrmo.- 2111 face dos pareceres.
Leda. - Classes: 15 - 16 - 38.
N. 510.864 - T. V. Rádios Peças
N. 136.024 - Pfizer - Corporation
- Requerente: A. Bessone - Clas- - Privilégio de invenção - Em face
se 8.
dos pareceres, arquive-se este têm°.

Diversos

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DIVISÃO TUR!DICA

Rio, 23 de janeiro de 1967

DA

'A

Diga o depositante sôbre a impugnação.
N. 505.893 - Nelson Gueller t)
aia, Ltda. O depositante deverá
falar Ware a impugnação de fls. 8.
Expediente da Seção de Exame Formal.
de Marcas
Rio, 23 de janeiro de 1967

Exigências
Tê mos com exigências ú cumprir:

N. 521.787 •- Hilton Gomes
Dormel Soc . Industrial e Comercial
N. 522.600 -- Companhia Centeá
de Roupas S . A. (no pedido de caducidade da marca Dormeuil Freres, regis- de Arrnazens Gerais.
N. 522.604 - Pierre Louis Decotro n. 175.839) -- Em face do parecer acima emitido declaro caduco o re- rações Ltda .
N. 522.618 - Malharia N S.
gistro n° 175.839) .
Conceição S . A .
Ind . Química e Farmacêutica ScheN. 522.629 - Af tons° Lauth S . A.
ring SÃ. (no pedido de caducidade da
N. 522.630 - Ind . e Coma. Frmea
marca Trimistina registro n° 224.620) Ltda .
- Em face dos pareceres acima emitiFrancisco Schiessl.
N. 522.631
dos declaro caduco o registro número
N. 522.632 - Irmãos Bressan S.A.
224.620) .
ind. e Com.
Alvaro Murce (no pedido de caduN. 522.633 - José Di Domenico.
cidade da marca SOJALAC, registro
N. 522.634 - Sil S.A. Com. Agin° 269.693) - Em face dos pareceres cultura.
acima emitidos declaro caduco o preN. 522.636 - Emundo Domo t.)
sente registro 269.693.
n"
Irmãos Ltda .
N. 522.637 - Tubonive Ltda.
Agência de Viagens Rio Tours S.A.
(no pedido de caducidade do titulo Rio- genha ria e Com.

VENUAt

Na Guanabara
Seção de Vendas; Avenida Rodrigues Alves n' 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbedao Postal

-

Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

Expediente da 20 Vara da Fazenda Pública do Estado da Guanabara
No requerimento em que - Laboran
Selicitou a susYe% rmaoeutica S . A .

Exigências
Termos com exigências a cumprir
N. 458.563 - 1Vloacyr Silva -

SALÁRIO
EDUCAÇÃO

N. 487.320 - Símbolo do Alfaiate
Brasileiro.
N. 511.571 - S.A . Indústria Manufatureira de Roupas -Alto da Serra
N. 511.953 - Arte - Revestimen,
tos Ltda .
N. 512.222 - Emilio Kalásewski.
N. 511.140 - Othon L. Bezerra cie
Mello Comércio, Importação S.A.
Req . Perfumes C,oty S . A.B. Titulado do Reg. número 329.480. Apostile-se.
N. 520.642 - Requerente: lmoveis
Comércio e Indústria Campo Grande
S . A. - Arquive-se, de acórdo com o
que consta do Edital de 1-6-66.
N . 5 02.964 - Indústria Rotativa de
Papéis Ltda. Prof-iga -14: na classe 49.

es

tour, registro n° 246.184) - Em face
N. 522.647 - Duarte ‘'itigenis
do parecer emitido pelo chefe da Seção Ltda
N. 522.655 - Imobiliária Rema
Legal indefiro o pedido de caducidade
Ltda.
apresentado às (Is. 10.
N. 522.656 - Auxiliadora Predial
Société des Laboratoires des Proxy- S. A .
Cases S . A . (no pedido de caducidade
N. 522.657 - Gilbras Adin . e Com.
da marca Tirotrisol, registro número
248.993 ) . Concordando com o parecer Ltda
N 522.658 - Gilbras Adia. e CO21.
emitido pelo chefe da Seção Legal inLtda.
defiro o pedido de caducidade constante
N. 522.700 - Comissária Galvfio
de fls . 9/11.
S.A. Corretagem e Imóveis .
N. 522.716 - Alinaco Engenharia
e Coma. S . A .
N. 522.737 -- Ind. de Calçados Milancol Ltda .
N. 522.743 - A Soe. Guanabara
de Imóveis Ltda .
N. 522 , 750
Gral ica Gamar Ltchs.
N. 522.753 - I i:xpressinho Comercial 3 Raios Ltda .
N. 522.765 - Nova Emp. Publicitas-ia Editorial e Distrib. Neped T.,tda.
N. 522.768 - Cafeflor S.A. Com.
e Exp.
N.. 522.769 -- Auto Pegas Rialan
LtdNa
Franwal
N. 522.774
522.774 -- Org.
Vendas Ltda.
DIVUTAACÃO N." 970
N. 522.975 - - Wladtmir Paiva de
Freitas.
• N. 522.801 -- Ofin Mathieson asemical C.orp.
PREÇO, CRS 100
N. 522.81;- ,Mesbla S.A.
N. 522.819 -1VIetalúrcia Riomilente
S.A.
N. 522.823 - Dist. de Axitomóvets
e Mágainas Agrícolas Ltda.
N. 522.825 - Gilberto de Cerva-

Exigências
Térmos com exigências a cumprir:
N. 243.767 - Laboratório Pymatonan S . A .
N. 319.393 - João Baulune & Ir,.
mão .
N. 418.016 - International Compu,
tens And Tabulators Limited.
N. 432.619 - IPAB
Indústria
Paulista de Artefatos de Borracha S . A.
N. 439.062 - Somaco
Sociedade de Materiais de Construção Ltda .

Jaile;ro de 1967
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N . 522.831 - Comercial e Administradora Said Abdalla S . A.
N. 522.839 --- Textil Gabriel Caltat
S.A.
N. 522.946 --- Metalúrgica Wallig
S.A.
Scam S.A. AgrícoN. 523.012
la e Imobiliária.
Comercial NI ‘11,dpà
N. 523.013 N ..
Ltda
523.018 - Seara Roebtak And
Co.
N. 523.019 - Sears Roebuck And,
Co.
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, N. 523.040 - The Norwich Pharatacai Lompany.
11q . 523.043 - Smith Kline Franch
Lboratoires.
523.054 - Visão Negoeios Imobiliários Ltda.
N. 523.068 -- Locabras Locadora
Ovasileira Ltda.
N. 523.069 - Moveis Pereira Ltda.
N. 523.070 - Sil Ltda. Com . e
Agricutturts,.
N. 523.072 - Moda Eldorado Liuntada.
N. 523.073 - Nelson Olivato
Irmãos.
N. 523.074 - Genesi() Picai 4
N. 523.075 - Arnaldo Fernandeu.
N. 523.076 - Ildebrando Rodrigues,
N. 523.078 - Monções Agro Incitistrial Ltda.
N. 523.079 - Rep. Brasil Ltda.
N. 523.080 - Ind. de Bebidas Apu.
earana Ltda.
N. 523.081 - Bar Lides Ltda.
N. 523.082 - Escritório Imobiliário
Paranaguá Ltda.
N. 523.083 - Revestidora 4e Pedras Paraná Ltda.
N. 523.084 - Oscar Ruwer.
N. 523.086
Wilson João Lorensi.
N. 523.089 - Octavio Alexandre
Vieira.
N. 523.092 - Germano Burath.
N. 523.093 - Alois Thummer.
N. 523.094 - Org. Editora Sm
Brasileira S.A.
N. 523.095 - Org. Editora Sul
Brasileira S.A.
N. 523.127 - . Confecções Martha
Ltda.
N. 523.140 - Ind. de Prod. Alimentidos . 1quassú S.A.
O N9 523.141 - Bebidas IVIvrino
N9 523.142 . - Bebidas Merino

S.A .

•,N 9 523.147 - BIOlartna Societé
Anonyme.
N99 523.181 - Araújo Freire S.A.
Com. e Ind. e Iteres.
Pl y 523.193 - Olin Mathieson Chemical Corp.
N9 523.424 - Neme Cozman e
Waldomiro Zarzur.
N9 523.275 - Werner Lambert
Pharmaceutical Coinpany.
N" 523.279 - Iris Publicidade Li_
mitacia.
N9 523.282 - José Policarpe
.
Mendonça.
N9 523.284 - 523.235 - 523 286 523.287 --, 523.238 - 523:289 - ,Tose
Policmpo de Mendonça.
N'' 523 290 - Montam) Ltda.
N" 52'; .291 - Goil Comercial Imo.
Ltda.
N"
- 1‘.1appi do Brasil nidústria Fa) nitiv,attien Ltda.
N"
719 - Soe. Cereais <.•
fe
L
No- Real Bridge Chin.
N" 4(ï) . )2
i\gahi:zraft Ind. e
cum . d: Papel e (.1
N"" 4 .l. f53
Sivo Soc. 1ndisf:mi
(: e Va ,c' Ma 'e óleo. Ltda.
--- Viúva e'ritz L3 , 1' ,4/q.
Ilibas.

N" 525.915 - Cia. Imobiliária Flui ,.),t a .
N o 523.06 - A. Lombardi Nz
Lida
N" 525.1J4:8 - Helio Maldonado.
N o 525.949 - 'Messias Antune& Per
nandes.
N" 525.951
Agencia de Turismo
Serve Ltda.
N" 525.961 - Carlos Lampa 8z PL
lhos Ltda.
N 55.938 - António Kucinsid.
Nq 525.973 - Fábrica , de Móveis
Leopoldo S.A.
N9 525.976 - The Rio de Janeiro
Floor Mills hnd Granarles Ltd.
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N9 525.977 - 525.978 - The Mo
N9 523.087 - João M. Godov
'N. 526.207 - Bar e Cal:é Laira
de Janeiro Flour Milis And Grn na - Piossiga com a exclusão da expres- natada - Prossiga substituindo :1 elasries Ltd.
são "etc." e da cl. 46.
se 50 pela 38.
N9 525.998 - Oficina Meeãoica
Ns 522.882 - Ivan de Sá 15,1,itist -Arvil Ltda.
Apresente novos exemplares constiN. 526.209 - Lanches Biu . Paraíso
Nç 525.999 - Jaime Teles de Me- tuindo a cl. 50 pela 38 e ezcluinde Ltda - Prossiga substituindo a et . 51:
nezes.
painel e quadro (CL 25) ,
pela 38.
N 9 526.055 - Aurelio Trivellato.
N. 526.216
N9 526.009 - Finasa-Parana .S.)nBar e Ca:é São MiN9 526.0777 - João Caetano de ta Catarina S.A. Financiamento, guel LtdA.
PronUga substituindo a
Almeida.
Crédito e Investimento - Apresenta d. 50 U la 3$.
N 9 526.099 - Soc. Comercial as novos exemplares substituindo a cl.
N. 526.220
Posto VS Ltda. -ss
Restaurantes Típicos Ltda.
50 pela 38 e determinando eu iia Pro.:
iiga substituindo a cl 50 pela 38.
N9 526.111 - UCB (Union Chimi- pressas.
N. 526.23,3 -- 5.4creami1 Santa Ros:.
que Chemische Bedrijven) S. A.
N9 526.019 -- Laticinios Alba Lida
- Prorsiga substituindo a dasN9 526.112 - UCB (Union Chimi_
Apresente novos exemplares sob, :que Chemische Bedrifven) S.A.
tituindo a el. 50 pela 38 e detsvini <2 50 pela 38.
N9 528.113 - The SIcefko Bali Ile- nando os impress,es.
N 526.250 - Pla xprinter Comer.
aring Company Ltd.
, •
Nç' 526.574 - Frigorit:co
cial
Ltda. - Prossiga como «titules:,
N9 526.141 - Autopan S.A. Vol. Ltda. - Prossiga-se substituindo a na el.
33 da Classiiieação Vigente.
culos e Máquinas Agrícolas.
cl. 50 pela 38. Apresente mai: ou'
N9 526.156 - Escol Serigrafia ind. exemplar da marca.
N. 526.251 -- Auto Peças XV
e Com. Ltda.
Na 757.592 - Inds. Bria fieiras cic, m.tada - Pro,siga substituindo a clasN9 526.157 - Somerbras
Soc.
Artigos Refratários S.A. IF AR - - se 50 pela 38.
Mercantil Brasileira Ltda.
N. 5?6.256 • Br e Cates Majestit
N9 526.193 - Venezuella & Sant.ss. Prossiga-se como registro nóvo, tu,ssando a contar o prazo de opo,i,,e,o Ltda. - • Pros i tria substituindo a cl.
N9 526.194 - Odoni de Marclu.
e apresente novcs3 exemplares • t ses pe:a 38.
N9 526.217 - Construtora de Obras quarenta sem referencia a prorv enN. 526..23
['vieres:iria e Frios
N9 526.217 - Construtora de Obra ção. Cl i chê em 12-1-67 marca TBAB
Danubio Ltda.
Prossiga substituine Terraplanagem Kawamura Ltda. - cl. 13 arts. na classe.
do a el. 50 pela 38.
N 9 526.224 - Companhia Monhco
N. 526.392 --- José Maria do EspíVinhedos Ind. e Com. Imp. a Exp.
DIVERSOS
N 9 620.228 - Fábrica de Máquinas
rito Santo Pilho - Prossiga substitude Sorvete Diplomata Ltda.
indo a el. 1 pela 28.
N9 522.635 - Unge & Cia. -N9 526.238 - Metalúrgica Mily se tratando de móveis para brinque
N. 526.401 -- Oleoginosas MaraLtda.
dos prossiga substituindo a el. 40 nhenses S.A. - Prossiga substituindo
ei el. 1 pela 28.
N9 526.241 - Barbearia Umarania pela 49.
N9 522.718 - Importadora °raspe
Ltda.
N. 525.500 -- Seibi Kitagawa 526.246 - Imp. Exp. e Repres. Ltda. Prossiga substi'mindo a el. Prossiga substituindo a el. 50 pela 26.
50 pela 38.
Elamar Ltda.
N' 522.732 - Mercantil Agro Ps,N. 526.505
F,ctil-Equipe de ConN9 526.249 - Calçados Pinpolho cuária Ltda. Prossiga suts 4-itstinservação Técnica Industrial Ltda. Ltda.
do a el. 50 pela 38.
Prossiga substituindo a cl. 50
N 9 526.253 - Tecnobrus • S A. Ina
pela
522.748 - Oficina São José cl. 38.
Na
e Com.
Ltda. - Prossiga substituindo a
N. 526.563 -- Braspictus Pintu•
N 9 526.292 - Ind. Com . e Rape-es. 48 pela 11.
Wellssound Ltda.
N9 522.783 - Comincor Comercial ras e Decorações Ltda. - Prossiga suN9 526.307 - Olin Mathieson etre- Construtora e Incorporadora Ltda. bsttuindo a cl. 1 pela 28.
mical Corp.
N. 526.573 - Materiais de Cons..
- Prossiga-se como titulo ou insígN9 526.311 - Bel-Pil recidos Li- aia substituindo a cl. 50 pela .33
trações Pioneiro Ltda . - Prossiga sumitada.
butituindo a cl. 50 pela 38.
N9 526.338 - American Cyannwid
EIGÊNCIAS
N. 526.577 - Mercearia Ana Rosa
Company.
Ltda. - Prossiga substituindo a clasN9 526.343 - Thomaz Garcia.
N. 522.786 - Cielerit Industrial Li- se 50 pela 38.
N9 528.344 - Thomaz Garcia.
mitada - Prossiga substituindo a clasN. 526.578 - Com. de Ferros ReN9 526.366 - Soc. lavadeira de se 50 pela 38.
Edições Publicidade e Serviços ArN. 522.787 - Francisco Paiva da tafer Ltda. - Prossiga substituindo a
tísticos Ltda.
.
el. 50 peia 38.
N9 526.385 - Construção tahiio Silva - Prossiga substituindo a clasN. 526.580 - Utilidades Domésticas
se
50
pela
38.
Ltda.
N. 522.8 I 1 - Mesb:a SÃ. • Conde Ltda. - Prossiga substituindo
N9 526.421 - Lab. Jesus Ltda
Prossiga substituindo a cl. 50 pela 38. 1 cl. 50 pela cl. 38.
N9 528.422 - Lab. Jesus Ltda.
N. 522.821 - Pagliosa, Rehbein b":1
, Prorrogação de Registro
N9 526.435 - Lab. Vita Lida
N9 526.436 - Bei Fil Tecidos Ltda. Cia. Ltda. - Prossiga incluindo tamN. 525.929 - Wunder- MetalúrN9 526.437 - Bel Fil Tecidos Ltda. bém a cl. 33.
gica Mogi-Mirim S.A. Ind. e ComérN9 526.458 - Lapidação Diamante
N. 522.939 Vox Publicidade Li- cio - Cl. 17 - Prorrogue-se o reGuanabara Ltda.
N9 526.461 - Climaco Refrigeração mitada - Prossiga substituindo a clas- gistro com as indicações feitas pela
se 50 pela 38.
Ltda,
seção.
N9 525.471
Oswaldo Baptista da
N. 523.016 -- Bras. de Fibras
Cruz.
Sintéticas -- Prossiga substituindo a cl. EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
N9 526.478 - João Alberto Ferrei- 4 pela 28.
SEÇÕES REPUBLICADOS
ra da Costa.
Ns 526.504 - Plastiastur Ind. de
N. 523.107 The Western TeleRio, 23 de janeiro 'de 1967
Objetos Plásticos Ltda.
N9 526.506 - Intraco Ind. Ventes. graph Compan. Ltd . - Prossiga substituiado
a
cl.
50
pela
38.
.
Notificação
de Radio Comunicação Ltda.
N. 523.149 - Association InternaUnia vez decorrido o prazo de re,
N9 526.509 -- Kai Artigos de :acr-1 tional° Polynosic - Prossiga substituconsideração previsto pelo art. 14 dr
racha Ltda.
indo
a
cl.
1
pela
28.
N9 526.510 - Indústrias Sansão
lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dia.
N. 523.204 - Sulco Tintas e Ver- para
Ltda.
eventuais juntadas de reconsidenizes
Ltda.
-Prossiga
substituindo
a
No 526.520 - Napoleão de Souza
ração e do mesmo não tendo valide.
Braga.
cl. 1 pela 28.
nenhum intereskado serão logo expediN9 526.534 - S.A. Moinho Son'asN. 525.958 Dillmann é, Car- dos os certificados abaixo:
ta Ind. Gerais.
N9 526.535 - S.A. Moinho San- dozo Ltda. -• Prossiga substituindo a
Marcas Deferidas
tista Ind. Gerais.
cl. 1 pela 28.
N.
366.646
- Meresin -- LaboraN.
526.017
Ambral
-Auto
MeN 9 526.543 - Engetop Engenhais
cânica Bras. Ltda. - Prossiga incluin- tório Farmacêutico Internacional S.A.
e Topografia Ltda.
- Cl. 3.
N9 526.552 - Fixan S.A. AdesivLs do a c.1. 6.
N. 437.544 - S P Notícias N9 528.554 - Garage Mauá
N 526.018 Cia. Mineira de Cons.. saldo Antonio Martins - Cl. 32. Ge.
N9 526.578 - Viação Benfica Ltda.
truções
e
Pavimentação
Cimcop
N9 528.587 - Viação Rainha Ltrla
N. 496.300 - Balear
Vemag S.A.
N9 522.723 - David Ktelnia - Prossiga substituindo a cl. 50 pela 33. Veículos e Máquinas Agrícolas - ClasProssiga-se substituindo a classe 50
N. 526 039 -- Banco Agrícola Mer- se 31.
pelas Classes: 38 - 41 - 42 e 43 do
cantil S.A. - A registranda infringe
C.P. I .
N. 433.175 Vdo - Vdo Tacho,
- N9 523.090 - Pedro Jakimim Pi- o ant. 95 na 1+. Prossiga substituindo
meter Werke Adolf Schindling - das
lho - Prossiga-se com exclusão ea • cl. 50 pela 38.
se 8.
expressão "etc" e da cl. 46.
N 526.130 - joão Evangelista Ma- N. 478.533 - Pinheral Agrica,
N9 523.088 - Metzger & Wiese Prossiga - se com exclusão da expses. tos da Silva - Prossiga substituindo a bras - Soc. de Expansão Agrícola e
strio "etc." e da cl. 46.
cl. 35 pela 36.
Comercial Ltda. - Cl. 43.
•
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N. , 1187.734 - Alvortex - Eltex S.A.
'ecidos e Fitas Elásticas - Ci. 24.
Insígnia Deferida
N. 462.992 - Raco - Ind. de Pes para Tratores e Automoveis Ipe.
:I Ltda. - Cl. 8 (art. 114 do CPI).
Nome Comercial
N. 365.483 - Contoniticio Indaiaba S.A. (art. 109 número 2 do CPI).
Marcas indeferidas
N. 496.218 - Textilart - Textirt Ltdc. - Cl. 23.
N. 4;6.786 - Luxor S.A. Indúsa Reunidas F Matarazzo - Cl. 48.
N. 501.801 - Silsan - Inds. Quicas Yara Ltda. - Cl. 46.
N. 506.726 - Galo de Ouro Eder
fre - G i . 13.
N. 506.750 - Galo de Ouro -Eder
fre - Cl. 49.
Exigências
Têrmos com exigências t11 cumprir:
Willys Overland do Brasil S.A. (no
&do de contrato de exploração da
arca - Renault n° 261.848).
United States Tobacco Company
.poente ao termo 486.843 marca Ko:nhagen) .
N. 459182 - Dr. A Wandcr S.A.
N. 479.912 - Serviço de Proteção
Crédito - S P C.
N. 483.240 - Máquinas Tiloser S.A.
2.3. e Com.
N. 491.930 - Soc. Mineira de Es' aturas e Fundações Ltda.
N. 494.672' - Cepec S.P .
N. 520.745 - Odair Affonso Rami: s.
N. 521.059 - Bar- Cantinho da
'elva.

OB
VOLUME

N. 521.408 - Café e Salão Palacio Ltda.
N. 501.197 - Citep - Comercial
Imp. Teixeira Posses Ltda.
N. 498.399 - Neves Maciel Ei Cia.
Ltda.
N. 498.265 - Jubileu Lanches Limitada.
N. 501.608 - . Pinceis Tigre S.A.
N.5 01.606 - Companhia Cinematográfica Rio.
Diversos
N. 499.4: 1 4 - Icame - Ind. e Coclércio de Artefatos .1e. Metais e Eletrônica Ltda. - Prossiga-se com exclusão de bandejas, molduras e poriaretratos.
.N. 461.535 - Vibradores Vibrchnag
Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de fls. 14,16, fazend3-se retificações completas face à mudança de ciasst e esclarecimento do artigo havidas.
N. 468.881 - Expreaso Ciclone Limitada - Prossiga-se com os exemplares de fls. 11, fazendo-se retificações
completas tendo em visa a mudança da
natureza do registro.
N. 474.995 - Irmãos Briderer S A.
- Podem ser os exemplares de fôlhas
10-12 à vista do que consta no registro 92.839 cabendo retificações quanto
ao nome do interessado.
N. 520.677 - Fergo S.A. Indaistria
Mobiliária - Prossiga-se substituindo a
cl. 50 pela 38.
N. 520,902 - Bar e Lanches Luso
Bandeirane Lda. - Prossiga subst ruindo a cl. 50 pela 38.
Reconsideração de Despacho
Mecânica Garelli S P A (recorrendo d despacho que deferiu termo nume-

(Seção

Janeiro de 1937

Iii)

_

N. 734.192 - .734. 193 -- 734.194'
mero 420.010 marca - Mosquito).
Acolho o pedido de reconsideração e ao - 734.195 - 734.196 -- 734.197 -mesmo dou provimento, para reformar Marca Fritzsbro e 734 .199
Marca
Bandeirante L:da. - Prossiga . substitu- Dodge Ei Olcott).
•
do do despacho que deferiu. termo núRetificação de Clichê
mero 17 do CPI.
N. 496.675 - Lord - Irmãos NiProrrogação de Marcas
colau El Cia. Ltda. - Faca retificado
6 . publicado em 1 6-8-61 - ClasN. 666.457 - Genser - Produtos e 311cb;:
Genser S.A. - CI. 41 - Prorm- se c
gue-se.
N. 779.825 - Stoltz - Herm Steitz
Retificação de Clichê
S.A. Imp. Exp. e Com. de Máquinas - Cl. 4 - Prorrogue-se.
Termos:
Oposições
N. 521.872 - Para a marca 38 IVIagaldi - Mata (Publ'cidaele) Li- Rcqua'ente: Bceli, ',Miei e., Cia. mitada (opo:ição ao termo 738.401 mar- Cl. 11 - C1ich pubPcado em 13 de
ca calhambeque).
fevereiro de 1962.
Magaldi-Maia (Publicidade) LimitaN. 521.916 - Para a marca AAIVI
da (opo:ição ao termo 757.682 marca
- Requerente: Absolon Alves Macedo
S.A. de Vinhos e Bebidas Caldas _ Cl. 41 - Clichê publicado em 14-2
(oposição ao termo 730.740 marca Mi, de 1962.
guelão) .
N. 521.917 - Marca AAM Re,
Zeiss lkon A G (oposição ao termo
quercnte Absolon Alves Macedo 733.820 marca Lico).
Cl. 46 - Clichê puolicado cm 14-2 de
Chenrle do Brasil Tecelagem e Coa.-- 1962.
fem:ões S.A. (opos:ção ao termo núN. 522.136 - Marca IDMA percal
mero 733.537 marca - Xc-Ni1).
- Requerente Idma S.A. Inda. PiásLuiz Lucio El Cia. Ltda.. (oposição ticas - Cl. 23. - Clichê publicado em
ao "têrmo 536.010 nome comercia; - 14-2-62.
Ind. de Aparelhos Eletremicos-ElectroN. 522.137 - Marca ldina percal.
son Ltda) .
• Froirn Ajzenberg (oposição ao termo - Requeren,e Idma S.A. lnds. Plásticas - Cl. 28 - Clichê publicado c=
737.664 ,?narca Marrou).
14-2-62.
Cepec - Cia. de Estudos Patentes e
N. 512.352 - Marca Red Ribbon.
Empreendimentos de Concreto S.A.
(oposição ao termo i35 177 marca _ - Cl. 39. - Clichê publicado em
30-11-61 - Para o requerente° SonnerCebec) .
vig S.A. Com. e Ind.
Promo S.A. Serviços de Promoção
N. 496.378 - Marca Self-Flelp (oposição ao termo 736.710 marca ProRequerente: Albra Importação Com. c
move).
Representações Ltda. - Cl. 21 - CliFritzsche Brothers Inc (oposições ao chê publicado em 14-8-61 para os artitêrmos:
gos na classe.
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Termo n.° 759.586, de 19-7-1966
Termo a.° 759.593, de 19-7-1966
Têmos as. 759.597 a 759.601, de
QUIMO çrápOrtZi2dur.s, máquirm,s
Metalúrgica Talfor Indústria e Comércio Dirigente — Administração de Compras
19-9-196
fundir, maquinas uivelailort.4 de tc,ro,
Limitada
Limitada
Bussing do Brasil S.A ,Indústria e maquinas perturadoras para a agricul• a,ão Paulo
São Paulo
Comércio
tura. maganas:a de Plantar, mnruchar
São Paulo
-rua,tslegcimáqunasd
1.B.M.
DIRIGENTE
Coçar, da semea r : para asfaltra,
:ncl. Brasileira
A rea DrISTRIÇZO DP
torquir ae triturar. de esfarelar terra,
C OLTRAS
Classe 6
para irrigaçao, para Matar formigas
0nnn•n••••n•••Pl.......
Máquinas operatrizes e suas partes intecsuacn tneze3, bur(3 i'iarMar e TalvaaiNome Civil
grantes: Calandres, desempenadeiras
zar dectatcrentes. para adat•as para
exaustores para tarjas, esmeris, tresas,
Termo n. o 759.594, de 19-7-1966
agitas e espalhar palha, para colher
marteletes, máquinas de abrir chavetas,
Roloflex Comercial Ltda.
algedão, para colher cereais máquinas
máquinas para cortar e serrar, máquinas
São Paulo
amassadoras para 5los nricol as. do
1nd
eseacu.eigte,
de lurar, motores, punçoneiras, prensas,
cortar árvores, para enpalhar. para caCiam 11
politrizes, placas e terrameatas par atõr- erragens, ferramentas de terda espécie.
pinar. máquinas combinadas paro ce.
nos, plainas, plainas de mesa serras me- :melaria ean geral e outros artigos de
raear e cultivar, da desbanar paro easClasse 11
cânicas, tiarnos mecânicos, tupias, tesou- natal. a saber: Alicates, alavancas, e:. bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres: sacar, máquinas o ancinhos para forraras mecânicas e tesouras rotativas
:nações de metal, abridores de latas arame liso ou farpado, assadeiras. açu. gens, máquinaa toszadoras orcieriadearame liso ou farpado. assadeiras. açu- careiros; brocaa, bigornas. baixelas. roo elecCnicao. rciadcrea EICCQUICC3.
Termo n." 759.587, de 19-7-1966
careiros; brocas, bigornas, bahtelas cutelaria era geral e outris art:gos de ima comr,resserca puro o egricultun
Fundiçã oBrasil S.A.
bandeias, bacias, baldes, bembonieras;
aschatieli as, SCOCEdCIL'W.S, secadeirae,
São Paulo
aulas: eadiahos, cadeados, castiçais. ca • metal a Ecbcr: Alicatea. alavancas. ar. marcadores de terra tosadores de gramações
da
metal,
abs11orea
de
',atas
Classe 6
i beras para oedaeiroa. correntes. cabidca.
ma, tratcres agricolas, valvalas para
Artigos da classe
Moves; creincaca, eaaves de Parahlsca bules; cadinhos, cada:atos. castiçais, co.
máquinas âgricolan
lheres
para
cabides
pedreiros
correntes,
onexeras p ara encanamento. colunas
Termo n. o 759.588, -de .19-7-1966
Classe 6
chaves; cremam:as, chaves de parafusos
ortões.
canos
dis
p
_aluas
de
metal
para
Afran — Sociedade de Representações
conexões para encanamento, colunas. Alavanca t, alternadoren, 'máquinas
metal,
chaves
de
fenda.
chaves
inglesa
Comerciais Ltda,
amassadeiras, máquinas e atiadoras para
cabeçfiza. canecas, copos, cachapois caixas de metal para portõas, canos de ferramentas, e crotos, bambas hidráuliGuanabara
centros da mesa. caqueteletras, caiava mearl, chaves de lenda chaves isgiésa
Classe 8
oara acondicionamanto de altale.a.taa cabeções, canecas. cipos, cachepots cas, bombas elétricas, bombas de comVogões
-aidarões. caçarolas, chaleiras, coletei- centros de mesa, coqueteleiras caixas bustíveis, cruzetas compressores cílina
r
a3 conchas, coneora w distintivcas da> para acondicionamento de al:mentos dros, ciinibio, cabeçotes, macacos, umas
Termo n. o 759.589, de 19-7-1966
'adiças; enard'as, an.sadaea, cataras caldeirões, caçarolas, chaleiras. coletei. cais, motores elátricos máquinas apara Auto Elétrico Lapa Ltda,
en g ates, eaguictaas, e0eites para arreina ras, conchas coadores; distintivas do. trizes, tornos mecânicos, e tornos revóra
São Paulo
veres, dínamos, bobinas e esmeris
Jbwhos, catarem para arreios. espuma- bradiças; enxadas, enxadões esferas
Clusse 21
móvel.%
auto-caminhas.
avi6es,
amormigares,
esgu.chos.
erileites
p.a
arreios
LAYA
letras; formões, toicea, ferro para cortai estribos, esferas para arreios, espuma- Para dist:ligai:a Veículos e suas partes
.1.d. Brasileira
moina ferrolhos, facas, tacesea fecha deiras; formões. 'vices, ferro para aorta, :ntegrantea: Aros para bicicletas, autoduras. ferro mai= a carvão. truteiras capim ferrolhis, facas, facões, tacha. móveis, auto-caminhões, aviõas, amoa,
tecedores, alavancas de câmbio., barcos,
tunas, formas para doces, freios sodyfr
Classe 8
estradas de ferro. frigideiras; ganchos duras ferro comum a carvão, t•erate,ras breques, braços para veículos. bicicle.
Artigos da classe_
g re . has, garfos ganchos para qudroa talais fôrmas P uS clocrs, frel03 para tas, carrinhos de mão e carretas, carnia
estradas de tarro. frig:deiras; wan:hos nhonetes, carros ambulantes, caminhara.,
Termo a." 759.590, de 19-7-1966
gonzos para carruagens; insigruas;
Dr. Raphael Parisi, Dr. Nelson Bastos mas lâminan, licoreiros latas de liao. grelhas gar'os, ganchos para quadros • carros, tratores, carros-berços, carrosIrri;•.%•r.; inSigntaS: li• tanques. carros-irrigarlores, carros, carSiqueira, Dr. José Prisac Bianço, Sr. ;arras; machadinhas, molas para varra
Luiz lanina Sr. Estanisiauro Dragone, malas para venezianas, martelos, mair mas, laminas, liroreiros. latas de lixo: roças, carrocerias, clumsis, chapas cir.
Dr. João Parisi, Sr .Ettore Garbarino, ,•etu.s matrizes; navalhas puas. pás. ma: jarras; macia-Kl:abas, malas
calaica para veículos, cubos da veiculea,
Sr. Marcelo de Oliveira Nogueira, Sr. g aia. Darahisoa. airões porta-gelo; ao molas para venezianas, martelos jar- corrediços para veículo:;, direção, &At,.
Radames Luiz Pugliesi e Dr. Francisco ;eiras, p orte-para aorta-lotas, paliteiros retas matrizes: navalhas; puas; tais, pre• gailairas..estribos. r:Icadas rolantes, ele-.
panelas -roldanas, ralos paro pias. rabi gos, rcasa'usos, picões, porta-gelo: no vadores para passageiros e para carga,
Palma Travassos
res regado:eis: serviços de chá e cat2 .-,eiras, porta-pão, poata-jóias. paliteiros engates para carros. duos de direção,
- São Paulo
.errata, CerrOtZ3, CCCIIC3 secarraics;
panelas. roldanas, ralos para p'.as, rabi trelas, fronteiras para veiculos, guidão,
JouraD, talheres, talhaciras. toma:azes tes, regadores; serviços de chá e café
EMPREENDILL; OS
!ocomotivas, lanchas motociclos, molas,
:enazea, trandatran telas de ara_ma. ccr serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te. motocicletas, motocargas moto furgões,
LIDO DN Hal
seiras, triacoa babara para eacanzarcaro -ouras, talheres atlhadeirr,n, torqueze. manivelas, navioa ônibus, para-choques,
C OMPRID4
trilhes sara pertas da ceares, taças tenazes, travarle'..res, Yr:Ur, dt arame, tor- para lamas, para-brisas, perla s, patões,
amvese.as et.liQUICJ. 'nata vasilhamas neiras,
trincos, tubos para encanamento rodas paia bicicletas, raios para hicicla.
trilhas para pirtaa de correr, taças, tas, reboima radiadores para veiculon,
Classe 33
travessas, turibulos: vasos vasilhames rodas para veícu l os, seuins, triciclos, tiTitulo de Estabeelcimento
Termo n.° 759.595, de 19-7-1966
rantes para veículos, vagôca. velocipee verruma
Frigorifico
Fernão
Dias
Ltda.
Termo o." 759 . 591, de 19-7-1966
dee, varetas contrõle do afogador e
São Paulo
Dirigente — Adm i nistraçao de Compras
Classe 7
uce2erador tinteis, troleibus, varaes
R/lãs/pinas e utensílios aara serem era
Limitada
carros, toletea para carros
BANMA DILUIS I2L-RA
das exclunivamente na agricu l tura e
São Paulo .
Ind. rrasileira
Classe 5
horticultura a saber: arados abridores
SATELITLe
.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- Aço em bruto, aço preparado, aço
Classe 41
cânicos e ei.ipilh3dos-:c combinados doce, aça para tipoa, aço undida aço
Banhas
armacadores mecâalce:: para agricul- Parcialmente srabalhario aço, pálio, aço
Classes: 8, 16, 21 e 33
Termo n.° 759 . 596, de 19,7-1966
tura, batedeiras para ceerais. bombas rerMado. bronze, bronze CM ', MO CU
Insignia comercial
Autobras Empreendimentos
para
adubar, ceifadeims. carpideiras Oarcialments bati:Jihad:s, tiro92:
Termo a." 759.592, de 19-7-1966
Sosiciais S/C.
cajados
para arroz. cliaai . aaa para acari- manganês franze em"
Diriganta - Administração de Compras
São Paulo
en biruta co
ac4ura
cultivadores.
delac'tssiaires bar.rti em fio.
Limitada
parcialmente preparadi CinCtIto
destocadores,
desentegradores;
esmaga'AUTC.:2
1,)
Paulo
5',dores aara s agricu l tura escr.rri:cado , álico, cobalto, bruta ou parcialmaara
PREEDZ:7:1;.;';TO..3
rr., j. enchovad..,i,,
iii.:i-,,, lu:1qm rral salhado. courasas estanl:) brui: r="3

1VU

CIAIS'

laaan

6, 16 21 e 33
carnercial

. ria:, P.-/r1.,:.1.-,-. n-rrn. r1-1.an rrrlarl-.os

Classe 33
. Título

'mar ialmerre trcba!sade, Ç'CiTí.3 cm fç.,>)

barra, ferro manganes. ferro veria°
garras nara rrario, nr.icir” d.? dairos
oa destra m: qumaa 1-3^C'ir-,..; pira 10, 3 1 em bruto na giu',±r.lriisnte
gusa wa!vávaP,
acasala-tira 'TV. , : • ri.,, r, '1..f.“.1c,,--.;-1,- iaa oaar girar

a
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Publicação feita de acOrdo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarà

ao Departamento
a correr o prazo de 60 dias para o deferunerto do sedido. Durant,* esse prazo podeeão apresentar suas opotiçõee
e, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requexido
1.•••••••n••21-

para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixa de mater:al plástico paro
baterias, coadores, copos, canecas, ccrstchas. capas para álbuns e para livros,
cálices, :estos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuInd.. Brasileira
chos coadores para chã. descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticooS
Classe 33
para soraetes, ra:xinbas de plásticl
Empreendimentos e administração _
para sorvetes, colherinnu, pasinhas.
garfinhos de plástico para so,.‘ eras kr:Têrmo n. o 759 .608, de 19-7-1966
nOLPARTES"
minhas dt plástico . para sorvetes discos,
Monopedra Indústria e Comércio de
embreagen de material plástico. embaPedra spara Isqueiros Ltda.
lagens da matdr:al plástico pilra sorveSão Paulo
tes. estojos para objetos, e:numas
Classe 7
Máquinas e utenstlios para serem usa nylon esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-ruidos, escoadures
das exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados a bridorer pratos, funis, fôrmas para doces fitas
de sulcos, adubacleiras, ancinhos coe para bolsas, ;acas guarnições guarniclínicos e ernpilhadores comh,nados nições para porta-blocos, guarnições
arr 'incadores me.mn.us par, agncul para 1:quidificadores e para batedeiras
tura, batedeiras para ceerals, bombas" de frutas e legumes, gci-'. inic&s de mapara adubai, celfadeiras. carpideiras terial plástico para utensílios a&hirtos.
ceitados para arroz, charruas para agri guarnições para bolsas garfos. galerics
ninara cultivadores, debulhadores para cortinas. ferio laminados, pláslestocadores, desentegradores. esmaga ticos, lancheiras, mantegueirat, malas
dares uarz, a agricultura -escarrificado .ninóls, prendedores de roupas puxadores. enchovadeires, lacas para máqui res de móveis, pires, pratos paliteirias agrícolas furadeiras gadanhos ros, pás de cosinha, pedras pomes at.1garras para arado. grades de discos gos protetores para documentos puClasse 44
ou dêstes, maquinas baladeiras para xadores de água para uso doméstico,
Pedras para isqueiros
agricultura máquinas inseticidas má. porta-copos, porta-niqueS, porta-notas,
guinas vaporizadoras, maquinas de porta-documentos placas. rebites rodiTénno n. o 759. 609, de 19-7-1956
tundir. máquina., niveladoras de terra. nhas, recipientes, suportes, suportes para
Bar e Lanches Santa Adelaide Lida,
maquinas perturadoras para a agricul- guardanapos, saleiro tubos. tigelea,
São Paulo
tura mai:Ninas de plantar. motochar- tubos para ampolas. tubos e ira serinr uas. máquinas regadeiras, maquinas de gas, travesias, tipos de material pi
roçar, de semear; para asfaltra. de tico sacolas. sacos, saqu:nhos.
torquir de triturar, de esfarelar terra mes para a condiciinamento, • vasos, uiADELAIDE"
para irrigação, para matar formigas e raras, colas a trio e colas são incluidar
Led.
•arros insetos, pare borrifar e puiveri, r13 outras classes, para borracha pari
lar desintetarites, para adubar. Para corcumes, para marceneiros, para sapaClasse 41
Lanches de: aliche, mortadela, presunto, agitar e espalhar palha, para colher teiros, para vidros pasta adesiva pares
.náquinas
mater:al p;ãstico e ragerm
queijo, salsichas, roz-bife e churrascos algodão, para colher cereais
_
amassadoras para 4in3 . agricolas de
Têrmo n.° 759.615, de 19-7-1966 •
Tèrmos na. 759.610 e 759 .611, de
cortar árvores, para espalhar. para ca.
19-7-1966
ninar, máquinas combinadas para se. Comercial e Importadora Alca Ltda.
São Paulo
José Roberto Gera
mear e cultivar, de desbanar, para .eu.
São Paulo
sacar, máquinas e ancinhos para forra.
.opanpo e g iopeasoi seuinbgin
"UCA
tas mecânica:,, raladores mecânicos, ro
Ind. Brasilmira
sR n
tos compressores pare a agricultura

Térmo n. v 759 .607, de 19-74966
laminas de metal, lata em Volra, Jatac.
em folha, latão em chapas, Latão em Saci Empreendimentos e Administração
Licitada
vergalhões, ligas metálicas, limalha
São Pai,lo
magnésio, manganês, metais não craba
lados ou parcialmente trabalhados, me.
tills em massa, metais estampalos,
"SACI"
niztais para solla, niqueí e zinco
k.. rino n. o 759 .602, de 19-7-1966
Pr ,duos Alimentícios Ltda •
São Paulo

r

"DAsmI
ird. Brasileirt

Classe 42
Ponches e quentão
Têm° n.° 759 .603, de 19-7-1966
Retlav Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

Classe 46
.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prüssia, alvaiade de zinco. abrasivos
algodáo preparado para limpar metais.
detergentes, esprecaacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cila e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gordureis paia roupas e mata óleos para rou.
oleIna, óleos para limpeza de carros, pós de braaquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em p6.
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Termo n.° 759.604, de 19-7-1966
Pithiel Arquitetura e Construções Civil
Limitada
São Paulo

rIx2Agaileira
Classe 33
Arquitetura e construções

Termo n.° 759.605, de 19-74966
Bel Paese Fornecedora de Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

*"BEL kAESE
lIxd. Brasileira
Classe 33
Vendas de produtos alimentícios
'Mino n.° 75 -9
de 19-7.1966"
Indústria de Chaves Elétricas Lima
Limitada
São Paulo

I xd.Lighie ir a
Classe 8
Chaves elétricas

caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylou
paco - paco, percalina, ratai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos Impermeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Têrmo n.° 759.-613, de - 19-7-196- 6 Rolparts — Peças para Tratores Ltda .
São Paulo

'Rd. Brasileira

SANTA
Brasileira

Ixd. Brasileira -

Classe 43
Refrescos
Classe 41
Pós .paar sorvete, pós para pudim, bolo, pimenta, suco de tomates, sal, vinagre, alho cebola, mostarda, óleos
comestíveis
Têrmo ai 759.612, de 19-74966 -Text11 Visamor Lida\

"VISAMOR
Ind. Brasileira
Classe 23 •
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral,- para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, dali-mato, cetim,

sachadeiras, semeaddras, secadeiras

marcadores de teria tosadores de gra.
ma, tratores egricolas, válvulas pais
máquinas agrizo.as
Termo n.° 759.614, de 19-7-1966 .
"Leplac" — Indústria de Artefatos
Plásticos Ltda.
São Paulo

LEPLAC"
Ild. Brasileira
Classe 28
Pare distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ani
mais e vegeta:s: Argolas, açucareiros
armações para 6cclos, bules, bandejas.
bases rara telefones, baldes, bacias, 'boi.
sas, caixas, carteiras, ch a p as, cabos

C/asae /1
Vidro comum, Malsinado, trabetluedo
'co

tódas as formas

a

pre,aross, Oldt0

:natal para todos os fins, vidro IMO-siai, com telas de meta] ou campo*.

Ao. especiais: ampolas. aquários, s..
andejaa, esba..adeiras alinolarizes.
tas, cadinhos, cântaros cálices. castra
is neta, cápsulas, copos, espelhos,'
frascos, feirinas pus% de et,
fórtnis pare Rimos, fio de vidro. gar^atas, garrafões, grau: globos. baste.
Jarros. Il ardineires, lico eiros mamadeiras, mantegueiras. praius, pires. porte'
jóias, paliteiros. pote... pendentes ps'. i estais. saladeiras. se:viços para refrescos, saleiros, tubo+ tigelas rr,,veg
vasilhames vidro para si--sa,1/093
draças, vidro para relógios. infetas,
vidros para conta-gotas, vidro pira
. automóveis e para bara-brisas
alavas
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Publicação Çaitis do acordo com o art. aSO do CadigP da ProprIsaatia Endustrial Co cate Ca aublicaaaa tomeça.aa
repa,.tert,t,
es sonor o prazo da CO . dita para o deferime-nao do 8. 3,7-,e1do. Duranio CF.?, i3 razo poclarao a,arasentaa sua; aposiçacs
Nacional da Propriedada 1adustrle1 aqualan ata ae iu1 a .aain prejudicados acra a zairicesCo e:a rz-,gist-7) rara a,r4ra,

l'érino a.' 50. bt);),
19 7 aa5
ntionetes, carros ambuIantes, caminhõ.s
iVação "Mar1M -t,11.
carros, t"atores, carros,b'...rços, çdrros.
São Pan'o
tanque
‘ . arros-irrigadores, carros, carroças, carroczcias, chassis, chapas cir.
cula:.es para vz.qculos, cubos de veicules.
"
corrediços para veículos, direi .,ão, des!iInd.
Brasi3.eirt.l.
gaderas. estribos, escadas rolantes, ele"NIMBUS
vadores para passage.ros e para carga,
ClaNse 33
Ind. Brasileira
engates para carros, eixos de dilação
Transporto 3
freios, tronteL s para veiculo g"," goidão.
Têrino n.° 759.661, de 19-.71966
Classe 3b
locomotivas, •lutu:bi'!- motocicfr:s. molas,
Para distinguir: Artigos de veituarlos motocicletas, raoteL rças moto furebes, Maparsa Madeiras 1),rana,,n-,, S.A.
Paraná
e roupas ',eiras em geral: Agasa,hos manivelas, navios ônibus, para-choques,
aventais, alpargatas. % anáguas. blusas. para-lamas, para-brisas, •edes, pontões
botas, botinas. blusa...a boinas, baba- rodas para bicicletas, raios para bic.cle"M.f,2ARrA
douros, banes açapacetes. cartolas, cara. tas, reboque radiadores para veículos,
122d.
pinas, casacão, coletes, capas: chales. rodas para ve_culos, senins. Ciciclos, ticachecols, caiçaca:is, chapéus. cintos. rantes para vaicalos. vac, --Yes, velocípeClasse 4
cintas, combinações. corpinhos, cal;as des, varetas de contrõle 'do afogador e
Madeiras eia bruto
de senhoras e de crianças, calções, cai. acelerado' c ° leis, tro!ribus, varars de
Termo n.° 759.662, de 19 7-1956
ças. camisas, camisolas, camisetas.
carros, toletrs para carros
Fosart Fos ! atizacão Titcaii,i Ltda.
cuecas. ceroulas colarinhos, cueiros.
*Ferido n. 9 759.656, do '!9---1956
São Paulo
saias. -casacos, criaeloa dominas, achar.
São Manoel Administração de Bens
pes tantasias, fardas para militares co.
Limitada
iegiais, traIdas, galochas gravatas, gor•
ros, logos de 'ingeria Jaquetas, manes.
"r02,ART
" SM) MAY.021 "
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
Ind. bresileira
Ind. Brasileira
inaiõr. mantas mandriai) mantilhas, pa
latas, palas. penboar pulover, peleanas.
Cbcse 1
peugas. pouches. polainas. pijamas puClasse 33
nhos, perneiras. quinionos regalos.
Administração de bens
ai:animar:
Absorventes acetona
_
.
robe de chambre roupão. sobretudos
idos acetatos, agentes quinhoas para
759.657, •4.e 19-7-1966
Termo
n.o
suspensórios, saidas de banho, sandálias
tratamento e coloracâc de fibras te.
I C B — International Convention
sueteres. shorts sungas, atolas ou aladas
idos
niroe 2 CO.Itikv,'r leur rsz 01.
Bureau Ltda.
anilinaa: ahimen alvalafte aitouca turbantes ternos uniformes
SãO Paulo
,eiantes industriais, aluminir ,ar Da
vestidos
aoroaco. anti-incrustarnes. un f t oxidam
—Termo n. 9 759.653, de 19-7-1966
es anti - corrosivos anti . detonantee, azoAuto Peças 5 Estrelas Ltda .
INTERNATIONAL 'atos Cirla acidulada para acumuladoSão Paulo
.>8 a.gi.ra oxigenada para fins ndristra
FUNDATION CEN Is amónia: banhos fiam gaivarazaçao.
TER
INWOE"
ESTRELAS
lanas. benzol, betumes. bica ~nista
Ind.
Brasileira
i e sódio. de potá.ssio: cal virgem cc.'',
" V, BARROS
ões. carbonatos. catalizadores .eailca
Classes . 32 e 32
•
-nas 40tclrá iicss compos: . :des esInd. 33::asi1e1ra
Título
Classe 33
_
intores inrèndio cloro, corrosivos,
Consertos
e
lavagens
de
veículos
Classe 33
Termo n.o 759 . 658, de 19-7-1966
cromatos, core nieN creosotos: descoranParticipações e
—Não de bens
Romulo Aielo
Termo n.° 759.654, de 19-7-1966
res d ,.Nsincrusrp ntes dissolventes: emulSão
Paulo
Térmo n.o 759.6o I , de 19-7-1966 • Gráfica e Editõra Precaução Ltda.
sões '‘• • aráfiras enxofre. eter esmalSão Paulo
"Goyzer"
Indústria Metalúrgica de
tes. eestearatos: tenol filmes sensibili.
Ferro e Aço Ltda
zados am.a fotografias. finadoreo fluiSão Paulo
GR-ÁPISA E EDITO
dos para freios. formol fosfatas Indus"RRWAUCZO
triais Fósforos inclustri aia. O ooreto,
Ind. brasileira
RA PRECAIJUO
'anctontei, para solda: galvanizadoreo
"GO/ZER "
;ia:atinas para fotografias e pintura"
Ind. brasileira'
Classe 32
glicerina: hidratas. hiefrosalfiros: Imper.
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Classe 38
•meabilizantes. ioduretos lacas: massas
anuários, álbuns impressos, boletins caclasse 5
Pintura. magnésio, mercúrio, nitraTitulo
'Aço em bruto, aço preparado. aço tálogos, edições impressas. revistas, órtos. neutralizadores. altrocelukase: proa
de
publicidades,
programas
radio759.659,
de
19-7-1966
axe. aço para tipos. aço fundido, aço
Têrmo n.5
latidos. °sitiante. óleo para pintura óleo
Tecelagem Tece-Adil Ldta
parcialment trabalhado, aço gálio. aço fônicos. rádio-televisionadas, peças teait. linhaça. produtos quimicos para imtrais
e
cinematográficas
programas
refinado, bronze bronze . em bruto ou
São Paulo
nressão. Potassa industrial. papéis hea
circenses
parcialmente trabalhado. bronze de
liográficos e prellocopista peliculas
manganês bronze em ra5 bronze ma
Termo na 759.655, de 19-7-1966
SiVelB, papéis para fotog?afias e análi" TEDE-ADIL
barra, ata fio. chumbo sm bruto ou
Auto Mecânica Andirã Ltda.
ses de !abonatório, pigmentos. potassa,
Ind.
brasileira
parcialmente oreparado, cimento me.
São Paulo
nó; metálicos para a composieo de tinitálico. cobalto brutc ou parcialmente
tas. preparaçõea para fotografias, nrodu.;
Classe 23
trabalhado. couraças, estanho bruto pai
tos para niquelar. aratear a cromar.
"ANZIRA."
Para distinguir tecidos em geral, 'teci- nrodutos para diluir tintas. prissiatos
parcialmante trabalhado terra em bruto
Ind.
br asileirados para confecções em geral, para reativos, removedores, sabão unem
em barra. te-rro manganês. terra velho
tapeçarias e para artigos de cama
sais, salicIlatos secantes, sensit.lizantes,
gusa em i:aaite ou parcialmente traba
Classe 21
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, sililotos. soda cáustica, soluções quimi!bodo. gusa temperado gusa maleável,
lanynas -fe -retal Inta em falha latão Para distinguir: Veículos e suas partes caroá, casimiras, fazendas e tecidos de cas de uso industrial. solventes.
eu. integrantes: Aros para bicicletas, auto- lã em peças, luta, lersey, linho, aylon tos. tinis em pó, liquidas, sólidas ou
em fõllia. 'atar em c.hapris
vergalh•Ses
liga TtPêiálica
lima INia, móveis, auto-caminhões, aviões, amor- paeo-paco, percalina, rami. rayon, seda pastosas para madeira, ferro, paredes
construções, decorações. couros. tecidos,
saaananao. namaanas. metais nac traba. tecedores, alavancas e câmbio. 'barcos, natural, tecidos plásticos, tecidos
2iet,ia ;-•
meáveis. tecidos de pano cousa
fibras, celtaloile, Sweez
Nados mu parcialmente tambanindas, me. breques, braços para veículos h ciciere,tt
e veludos
tais arr :nassa, inetai,k, aStatnpados, tas, carrinhos de mão e carretas, canil-

biscaltos, boi.lbuns, bolachas. baunilha.
cala em pó e em vila. camarão. oaneia
\ em pau e em pó. cacau. 'carnes, chá.
caramells. chocolates. confeitos. cravo
'cereais. cominho creme de leae. cremes
alimenticios. croquetes, compotas, ~Caca, coalhada. castani.a. cebola condi.'
mentos para alimentos. colorantes.
chauriços, dendê, doces, doces de trutas. espinafre essênc.as alimentares, em.
padaa ervilhas, enxovas, extrato de toê
mate, tarinaas alimenticias. tavas fècuias, Cocos, tareio, fermentos. taipa
f:gos, frios, ',ratas secas naturais e cristalizadas. glicose, goma de mascar, gor
duras. grânulos, grão de bici gelarina
goiabada. geléias. herva doce herm
mate, hortaliças lagostas, lingaas, leite
Condensado, le.te em ma legume:, era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas•
fias alimenticias. mariscos, manteiga.
margarina. marmelada inacarral. aias,
on de tomate, mel e melado, mate,. massa para m.ngaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nooco. óleos comestiveis. ostras, ovas.
. pães, paios. pralinas pauenta. pós Pesa
pudins. picitles, peixes, _presuntos. pc.
tês, peta-pois pastilhas, pizzas pudins.
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. saga sardinhas.
aanduiches. sorvetes, suei de tomate e•de
frutas, torradas. tap.oca. tâmaras, talhasim, tremoços, tortas. tortas pare alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 759.650, de 19-7-1966
V. Barros Participações de Administração de Bens Ltda.
São Paulo

incem:, para solda. riqz.sl . ouro, zíner
corrugado e zinco lisa cm ladina
Têrmo n. o 759.52, de 19-7-1966
Nimbos Magazine Ltda
São Paulo

"5
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicaplo começarà
corria o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Duranta eese p

razo poderão apresentar suas oposições ao Deputamo.*
Haciona: ge Propriedade Industriai aqueles que se Julgarem prejudicado. com
a concessão do regiotro requerido

Termo a.° 759.663, de 19-7-1966
Rede Brasileira de Transportes
.43rasiyas S.A, .
São Paulo

• Insígnia Comercial
Têrmo n. o 759.664, de 19-7-1966
Celoarte Indústria de Armações paira
Óculos Ltda.
São Paulo

OELOARTE
Ind, Brasileira

"

Classe 28
Armações para óculos
Tênno n.o 759.665, de 19-7-1966
Retifica Dracena S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo
"

Ind. Erasileira

nos de metais preciosos, semi-preciosos
e- suas imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de.
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos. cafeteiras de metais preciosos, jóias
íj‘ias falsas. lantejolas de metais pre' ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias, pedras semi-preciosas para jóia pérolas
e imitações de pérolas, pratos demetais preciosos, serviços de chá e d2 café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso. serviços de retrescos
de meta/ precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulos de metal.
turma/Usas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Termo n.' 759.667. de 19-7-1966
Panificadora e Mercearia Caiçara
Limitada
São Paulo

Classe 6
CAIÇARA
.Maquinas esinerilhadoras e maquinds especiais para retifica, alavancas amassadeiras de concreto e barro, máquinas
Classe 38
para abrir chavetes, llombas elétricas,
Impressos de uso da requerente
para pneumáticos, blocos crvzetas, ci-:
Têrmo it-.° 759.669, de 19.7-1966
.lindros. máquina.: compressoras e máquinas adaptadas na construção e conser- Saratani — Peças e AccessOrios para
Autos Ltda.
vação de estradas
Trino n.° 759.666, de 19-7-1966 _
João P.oaerto Cardoso
Paulo

"REVITA TRIBUNA

rEPHENSE

Ind. Erasi1ira
Classe 32
Revista
_
Termo n.° 759.668. de
Loja 323 Ltda.
:jt“.- Paulo

SAR ATAN1
IND. BRASILEIRA

tas, reboque, radiadores para veiculos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipedee, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, coleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.0 759.670, de 19-7-1966
Frigorifico Bordou S.A.
São Paulo

-

Termo n. 9 759.675 de 19-7-1966
Instalações Triplac Ltda,
São Paulo

13ORD011
Ind. Brasileira

Classe 41
Legumes, frutas, pickles e doces, em
conserva, enlatado.s ou não, inclusive
ervilhas
Termo n. 0 759.671, de 19.7-1966
Frigorifico Bordon S.A.
São Paulo

E TUDO O QUE RA
DE BOM E BORDON
—
Classes: 4, 19 a 41
Frase de propagnada
Termo n. o 759.672, de 19.7-1966
Frigorifico Bordon S.A.
São Paulo
Classe 41
Feijoada, canja, dobradinha, produtos
do mar, secos ou em conserva, preparados ou não, inclusive camarões, extrato de tomate, molhos e condimentos
alimentícios

Classe 16
Coberturas, divisões, escadas. forros
gradis, janelas, lambris, painéis para tem
tos e paredes revestimentos acústicos
Tênno n.9 759.676 de 19-7-1966
Esteve Irmãos S. A. Comércio a
Indústria
São Paulo
t. o
u

Têrmo a.' 759.673, de 19-7-1966
Frigor i fico Bordon S . A.
São Paulo

'VÇC1

%••

tC)e
G

*Sa,t\

t5)
Ç°S
Nome Comercial
Termo ia. 759.677, de 19-7 1966
João Galam, Luiz Carlos Galam e
Rafael Henrique de ..)1,ve;rt:
são Ponto'

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, autoClasse 41
móveis, auto-caminhões, aviões, amorSinal de propaganda
tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
Termo n." 759.674, de 19-7-1966
breques, braços para veículos, biciclePanificadora N. S. das 1\1,,ves de
tas, carrinhos de mão e carretas, camiTucuruvi Ltda.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,.
São Paulo
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas cirClasse 11
culares para veículos, cubos de veículos,
N.S.
DAS
NEVES
Simil
de o
corrediços para veículos, direção, dast"gadeiras
estribos,
escadas
rolantes,
eleIMRE, aRASILEIRA
Térmo n." 759.678. de 19 .T.-1956
DE TUCUM I
vadores para passageiros e para carga,
Auto Mecânica Pari
engates para carros, eixos de direção,
São Paulo
BRASILEIMÃ
creios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Ciasse
PARI
Classe 41
motocicletas, motocargas moto furgões,
Adereços de metais preciosos .seznimanivelas,
navios
ônibus,
para-choques,
Pães,
biscoitos,
bolachas,
pães-doces,
d0508 e seca imitações, adereços de para-lamas, p
ara-brisas, pedais, pantões, queijos, doces, panetones, sorvetes e C'dnsêrtó, reforma e
Ir
Mras preclosee e sues imitaç6ea, ad or - rodas para bicicletas,
repos
p?...au
raios para Neidecafé
de veiculos em
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departau.eitto
• Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julg arem prejadicados com a concessão dc registro requerido res, água oxigenada para fins industri- mostarda. mortadela, nós moscada, noais. amônia; banhos para galvanização, zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato pães, paios, pralinés lamenta, pós para
de sódio, de potássio; cal virgem, car- pudins, pickles, peixes, presuntos. pa.
vões, carbonatos, catalizadores,. celulo- tês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
se, chapas fotográficas composições, ex- queijos, rações balanceadas para anitintores de incêndio, -cloro, corrosivos, mais, requeijões, sal, sagú. sardinhas,
402.
cromatos, corantes, creosotos; descoraa- sanduíches. sorvetes, suci de tomate e de
'10)
tes. desincrustantes, dissolventes; emul- frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha.
sões fotográficas, enxofre, ater. esmal- 11W., tremoços. tortas, tortas para aliN-e°fr
tes. eestearatos: fenol, filmes sensibilimento de animais e aves, :orrões
zados para fotografias, fixadores, Falitoucinho e vinagre
dos para freios, formol fosfatos indus759.685, de 1q-7-1966
Termo
n.o
X;e5"
triais, fósforos Industriais, fluoretos,
José dos Sant,s
fundentes na:c solda; galvanizadores,
São Pa alo
gelatinas para fotografias e pinturcs,
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; isnpermeabilizantes, ioduretos lacas; massas,
para pintura, magnésio. mercúrio, nica
Classe 32
e
Programas radiofônicos e de televisão tos. neutralizadores. nitrocelulose; pra°sidos, oxidante, óleo para pintura ó!e°
Têrmo n.° 759.680, de 19-7-1966
de linhaça, produtos químicos para 1122Classe 8
Luiz Dias Rosa
pressão, potassa industrial, papéis he.
Discos gravados
São Paulo
liográficos e preliocopista. películas sen- —
síveis, papéis para fotografias e análi•
Termo n.o 759.686. de 19-7-1966
,1 CINICA
sen de laboratório, pigmentos. potassa
Cartonagem "Amaior"
'INDUSTRIAL
pós metálicos para a composição de tinSão Paulo
tas, preparações para fotografias,.produLUMAR
tos para niquelar, pratear e cromar
S.Peulo—Capital
produtos para diluir tintas, prussiatos
reativos, removedores. sabão neutro
sais, salicilatos secantes.• sensibilizantes,
Classe 33
sililatos, soda cáustica, soluções químiTítulo de Estabelecimento
cas de uso Industrial, solventes. sulfa
Classe 38
Vem° a.° 759.681, de 19-7-1966
toa, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
de papei
guardanapos
Luiz Dias Rosa
pastosas para madeira. ferro, paredes. Aros para
São Paulo
construções, decorações, coUros, tecidos glutinados, álbuns (em branco) álbuns
fibras, celulose, barcos e.veiculos, talco ora retratos e autógrafos. balões (ez.
cato para brinquedos) blocos para
Industrial. tintim vernizes, zarcão
LUMAR
orrespoodência blocos para cálculos
Termo n.° 759.684, de 19-7-1966
'locas para anotações bobinas brochuPastelaria Hung Kong Ltda.
ras figo impressas cadernos de escría
Classe 38
ver, capar cara documentos, carteiras
São
Paulo
Papéis de cartas, envelopes, cartões cocaixas 60 melte cadernetas ceder.
merciais e de visitas, letras de câmbio,
aos.
mine a :arta°, caixas Para aliKOIN •
talões ti achegues, notas proonsárias,
odaria cantara i$R. visitas, carales ao.
rsi1 iri
recibos, faturas, notas fiscais, livros fis=Taifas cartae , ¡adices confett ar
tange cadernos de parei raelimetrado
cola, duplicatas, ações apólices, cartões
Classe 41
e em branco para desznho. cadernos
em branco, etiquetas de papel caixas e
caixotes de papel para embalagens
Alcacaoiras, aletria. alho, aspargos. escolares, cartões em branco, cartuchos
le cartolina, empas danográficas. anaçúcar. alimentos para animais, amido,
'farm° n.° 759.682 de 19-7-1966
amendoas. ameixas, amendoim, araruta demos de lembrança, carretéis de pe.
Seal — Indústria de Embalagens
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei- paio, envelopes. envólucros para oba
Plásticas Ltda.
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas, afta de papel, encardenação de papel
Srin Paulo
papelao. etiquetas. fólhaa índices
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, ou
café em pó e .em grão, camarão, canele imitas de ululou. guardanapo', livros
ião impressos. livros fiscais, livros de
em pau e em pó. cacau, carnes, chá. ‘7.ontab1lidade, mata-boratio, ornamentos
I n ci El3k1.,id3 ira
coiramas chocolates, confeitos, cravo de papei traasparente, "ratos papelL
cereais, cominho. creme de !etc. cremes abas, papéis de estanho e de alumínio
Classe 28
faca coalhada. castanha, cebola, condi- Papila sem impressaa, papais em branco
Embalagem plásticas
mentos para alimeutos, calorentas, nata impressão, papéis fantasia. menos
Têrmo n.° 759.683, de 19-7-1966
chouriços, dendê, doces, doces de fira- Para forrar paredes, papal almaço com
Industrial e Comercial '3alitre Ltda.
ras. espinafre essências alimentares, em- ou sem pauta, papel capou papel de
São Paulo
. padas, ervilhas, amovas, extrato de tola seda, papel Mtpermeával. Papel eu bomate, farinhas alimentícias, favas. fé- bina para imprearito, papel encerado
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão papel higiênico papei hapermedvet
S4À1,1T1(1,''
f:goa frios, çruas sècas naturais e
parti copiar, papel traía desenhos, pa- Ind . Bx.,-.1.311e... ira
talizadas, glicose. goma de mascar, gor- pel ?ara embrulho top2rmeab1lizado
duras, grânulos, grão de bica gelatina, papel para encadernar, papel para esGesse 1
Paro distinguir: Absorventes, acetona, goiabada. geléias, herva doce /terve crever, papel para tanpamla papel pa
&eidos, acetatos, agentes químicos para alunenticios. croquetes, compotas, can- refina para embrulhos, pape celofane,
o tratamento e coloração de fibras, te- mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite aapel celulose, papel de linho, papel
cidos, couros e celulose; âgua-raz, al- condensado, leae em pó, legumes em absorvente, papel para casbrulhar tabumina. aailinas: alumes, alvaiade, al- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- baco, papelão, recipientes aa papel, rovejantes industriais, alumínio em pó. sas alimentaria& mariscos, manteiga,' setas de papel, rótulos de papel, rolos
VJ °Mac°, antainerustantes, anti-oxidan- margarina, marmelada, macarrOl, mas de papel transparente sacos de ipeJ
sentinas, tubos postais de eartao
tea, tanti-corrosivos, antadetonantes, azo- sa de tomate, mel e melado, mate,- mas,
e tubetes de "3;21
tatos, água acidulada para acumulado- sas para ra:ngaus, molhos, moluscos
Têrmo n.o 759.679, de 19-7-1966
Rádio Record S.A.
São Paulo

fr

ind02Nnileira

Termo n." /59.687. de 19 7- I 9t-I.;
Indústrias Pildo de Oleol Veqet,,i; S A.
São PPuto

Classe -11
Alcachofras, aletria, alho, asa,' rgug,
amIcar. alimentos pai a animais, ania:o,
amendoas, ameixas. amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze te jul.
tonas banha, bacalhau, batatas, ht.las,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes. elt,
caiamelis chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho, creme de leae. creme°
alimenticios. croquetes, compotas, c.pica coalhada, castanha, cebola, condimeatos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre. essência alimentares, empadas. etvilhas, amovas, =trato dc 1rtf,fmate, farinhas alimenticias, favas, fé1 culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos frios, trutas SêCW, naturais e csIO.telhudas. glicose, goma de mascar, oot,
duras, grânulos, grão de bici. gelatirW,
goiabada. geléias, herva doce bervi3
mate, hortaliças, lagostas, linguas, Peite
condensado, ielle em pó. legumes em
conservo, lentilhas, linguiça, louro, massas allmenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarral, massa de tomate, mel e melado, mate. =S.,
sas para mingaus, molhos, molusca%
moaMrda, mortadela, nós moscada, ga
zes, óleos comestiveis, ostras, ova,
pães, paios, prallnés pimenta, pós Parai
pudins, pichles, peixes, presuntos, patês, petit-pols, pastilhas, pizzas pudina:
queijos, rações balanceadas para milmaLs, requeijões, sal, cagú, sardinhoS,
sandulches, sorvetes, saci de tomate e fie
frutas, torradas. tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alie
meato de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têrmo a.° 759.689, de 19-7-1966
Newton Alvares PItneata
Guanabara

Ciasses: 2 e 33 _
Titulo de Estabeele;monto
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PublicagEo ?cita da asnal@ cosa o art. 130 eg eddige dtedado Knductrial.
dsto
punsagio =egarb
s correr o prazo da 39 dias para o dafarintanta do pedido. Dtzrailts Cm prazo pode.70e assraCanta? mas opestOes ao Derarw-M0a
Nacional da Prow~da Undti'Ma3 nele @luz Nigaren prOjudiCada3 Cen enni2MA9 8 ~as ra~
Têrmo ta° 759.6S8, de 19-7-1966
Solaluxo — Ind. e Com. de Solas
Cortadas Ltda.
São Paulo

Tarmo n.° 759.693, de 19-7-1966
(Prorrogação)
J . 6 P. Coats, Limited
Escócia

SOLALUX0
Ind. Brasileira

II
Vis' /3 R 3 3 121
Indtlatria Brasileira

Classe 36
Solas e saltos de couro e borracha para
calçados
'Vamo n.° 759 .690, de 19-7-1966
Gedaljie Chor fj Irmão Ltda.
Guanabara

Classe 41
5/lanteiga,. queijo, doces, presuntos, biscoitos, bombons e chocolate, chã, café
pão, confeitos, cereais, castanhas, frutas
massas, peixes e rulata
Têrmo 1.1. 9 759.691, de 19-7-1966
'Cinotécnica — Serviços e Equipamentos
Limitada
Gilanabar;

Têrmo n.° 759 .696, de 19-7-1966
Ramez Macas;
sao Paulo

Classe 22
Linha de algodão para costuraass,
Tênno n.° 759 .694, d e 9-7 -1966
(Prorrogação)
T.
P. Coats, Limited
Escócia

MORROGAÇA0

Classe 3E
'Para rustinguir: Artigos de vestuários
aventais, olpargatas, anágua% binam,
batas, botinas, blusões. boinas, babae roupas feitas em geral: Agasalhos.
douras. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalet,
cachecols. calçadas. chapéus, custos,
de ganharas e de crianças. ccaçõee. calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, 'ceroulas, colarinhos. zueiro3.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches. polainas, pijamas, pulu vas, ligas, lenços, me.ntós. asseias.
robe de cisai:abre. rolpão. scbretudos,
alias, perneiras, quimenas, regalos.
suspensórios, saidas debanho, sandálias
cintas, combinaçôes, corpinhos, calças
saias. casacos, chinelos, dominós, achar
pra. fantasias. tardas para militares, colegiais, Fraldas. • galochas, ,gravatas, gorros, logos de lingerie. jaquetas laquês,
sueteres, shorts, sungas. atolas co slacits
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termos na, 759.698 a 759.704, de
s
19-7-1966
Vendome Cosméticos Lida
a
São Paulo

ABIIDOHLS
Indústria Brasileira

aadas ee Cm-5a onnn2as o ce1612aâa
mangas 6!= de cascas vegataL%
mica, calmem) cm bruto,
gazes colidi ticadores. gelatina. eia, dl»
rudez, plumbagina em bruto, e4 dá
moldagasa para fundiçõess, pedras hada
radas, nie.b as bmto, pedra ealeklágo
Plantas medicinais, pedras egya breco
qvebracho. raízes vegetais, meiam, to,
sinas naturelz. cuide= Ceatein.
salvas, talco CE) bruto, aisba ala'A
bettaranou e ailicaro
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificai.
tes, substâncias e produtos destinados â
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás cai.
g arrafada), gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos coMbustivels,
óleos lubrificantes, óleos destinados A
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Classe 14
Vidro . comum, laminado, trabalhado
?m CISdaS as Formas o preparou. vidre
:vista] para todos os fins, vidro Musas
:ria com telas de metal ou composl.
:bes esp?.eicis: ampolas, aquários, as»
ade.lras. almokarlzes. bandejas, ettbaa
tas, cadinhos, cântaros. cálices, tearrg
le mesa, cápsulas. co pos, espelhos. as°
zarradeiras. frascos. teirmas para do es,
Camas pare feros. lios de vidro, gar.
rafas, .garral&S graus globos, bactQ
s arros. larclirsairaa acoreiroa mamadoia
'as, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias. -paliteiroa, potes, pendentes oaa
destaia, saladeiras. serviços para raa
Frescos, saleiros, tubos, tigelas, trave
sas. vasos vasilhames, vidro para trla
*aças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro Para
automóveis e para bara-brisaa
Ica rap

Classe 6
Máquinas e suas partes ,ntegrantes para
fins industriais, máquinas para agudabrar dinamicamente, máquinas operatrizes, máquinas afiadoras par aferramentas de cortes
Termo 0 .0 759 .692, de 19-7-19f;'
(Prorrogação)
T. 6 P. Coats, Limited
Escócia

Classe 22
Linha de algodão para coser
Termo ia° 759.695, de 19-7-1966
Prorrogação)
1. 8 P. Coats. Limited
Escócia

PROREIOGN6RO

PRORROGAGG

Classe 22
Linha de algodão para aro alat e borde-,

Classe 22
Linha de algodão paca costura

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, Ansa bater, brandy, conhaque aervejas. fernet, genebra, gin. kumel, 'licores. :lactar, punch, pipe.rmint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e . whisky
Classe 43
Bebdas refrigerantes e xaropes, concentrados e outros preparados para fazer
a mesma; refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas. não
incluídas na classe 3
Classe
Substâncias e pactd utoa de erige° mi'
mal, vegetal co mineral. can bruto co
parcialmente nmparados: fabrazivna em
bruta, argila refratária. asfálticeem
bruto. algarlto em bruto, borracha em
bruto. bausita, benjoim', breu. canfora
caolim. chifres, ceras de D 1an2 as; ceras
vnetais de carnaúba e aricusai, calca
de cavalo, crina em geral. cortiça ws
bruto, cascas vegetais, espeto, ervas
medicinais, estratos, oleosos, estopas
anrsofre fõlhas, fibras vegetais. Ames
secas. grafites. Carnes em bruto. grazitc
err bruto kieselghur. ;amidos de piar
tas, lates m: bruto ma oarcialarent
Grassara dos rasaarios metálicos. nadeiem Gaiato co p arcialmente trato

Classe 28
Artefatos de material plástico e nylon:
Argolas, armações par aóculos, bases,
bolsas., cabos para utensílios, carteiras,
caixas para acondicionamento de alimentos, copos, colheres, cestinhas, embalagens, enfeites para automóveis, filar'lições para objetos laminados de piásticos, lancheiras, solados, revestimentos
plásticos, vasilhames de material pçlástico, colas e pastas adesivas
Termo n.° 759 .697, de 19-7-1966
R amez Ma cari
SI° Paulo

DD SPORT
IndástrI'm Brasilel.ru
Classe 36
Para castinguir: Artigos de vestuárice
roupas feitas em geral Agasalhos,
aventais. alpargatas. snaguas blusas,
botas. botinas. blusões. 'asinas, babeâouros. bonés, capacetes crttolaS cara.
nucas. casacão coletes capas abales.
cachecols. calçadas. -h -19.11s cinto%
cintas. combinações corntnhos, calças
de senhoras e le n . 07r1
'aitet's calrz.;/niseoR,e
camiso J a ,
:as. camisas
cus,ros
cuecas, errou be. colarinilc
seias, casacos. chinelos insnir ás. eahar.
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Pra:v:de Eriduatrite. Da date da pubilea.e.a ao:maçará
PutlicasCaa feita do acôrdo °can o art. aso ‘2,o Códiga
Cl correr Prazo de Sb dias para o deteriaanSo do pedido. Vuranta Cas0 prezo poderão a:ares:latas suas ope-daõae ao Departametito
Naelotaz,l cla i'S`smpriadada Zaadustrfaal enuêles q5110 se Elt12w-aat prejadleadoa aos'', ocer':f.s...o or. :31stao
es, faatcalaa. fardas para rullSlares
Cegiais. traldas galochas gravatas, gorluvas. ligas, lenços, tastaeis, meias,
auês.
aos. jogos de lingerie.
maiôs. mantas. mandrio, mantilhas, paCetós. palas, penhoar. pulava!, petarinaa.
amigas pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, gamamos, regalos.
robe de chambre. roupao, sobretudos.
auspensórios. saidas de banho. sandálias.
(meteres. shorts. sungas. stolas ou siacks,
toucas, turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 759.705, de 19-7-,966
Banco Auxiliar de São Paulo S.A.
São Paulo

— RELAX
Seio Paulo—Capital

tapeaarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão; alpaka, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, taz,endas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalida, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
• meavels, tea.ielos de pano couso
e veludos
Garre 22
Fios de algodão, Los sintéticos, ai-inflamo, 'juta, 13, n - an, tios plásticos, tios
de séda natural e ra iam, para tecelagem,
para bordar, para costura, tricotagem e
croché
Têm° n. o 759.710, de 19-7-1966
Peperodri
Indústria e Comércio de
Calçados Ltda.
São Paulo
prp

oy

nnSTRIA

s ca^J2wIo ru cAL,
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Termo n.° 759,706, da 19-7-1966
Banco Auxiliar de São Paulo S.A.
São Paula

RELAX
Classe 52
Para distinguir: Almanaques, nen ias,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radioNanicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas, programas
aircenses
Termos as. 759.707 a 759.709. de
19-7-1966
"Benfitex" Beneficiadora d eFibras
Téxteis S.A.
'São Paulo

' Lutá

PA LTPA
st ri a Era si loira

Canse 36
asu
distinguir;
Artigos de Veatuésioa
p
•b roupas feitio em geral: Agasalhos,
'tsventata, alpercatars. anágua. blusas
eta.s. batinas. blustlea, boinas., baba, tasroo, bonés, capacetera cartola% caraInças, canacno, coleteis coaxa cbalea,
t wachecola
calçados, chapeua. cintos
'dadas dcwabincçeiea, cospi~. calças
S,
caztorraa e de crianças, calçam. cal.
i9E-% ea1-115-Me4 camisoloa, camIcetas
eM2E452, ceroulas, colarinhos muitos
zs, fantasias. fardas para militares, co.
'ain, fraldas, galochas. gravatas Port
Tua, lagoa de !ingeria. laqueias, largues,
gamas, ligan. lenços, 49/1n9.D meias.
Maiôs mantas, mandrião, mantilhas, pa.
gado. p alas. penhoar, pulover. catarina.%
'tema= ponches. Polainas. Difamas pia
faisoa, Perneiras, quimonos. regalos,
soba de chambre. roupão, sobretudos
auapensórios. saldas Ae banho. sandálias
meteres, shorts, sungas. stolas ou siada
Ruiu, toucara turbantes. ternos, uni.
forene g e tn 'i doa
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecções em geral. para

ÇADOS
Nome Coineri1ai
Termos ns, 759.711 a 759.712, de
19-7-1966
Peperodri
Indústria e Comércio de
Calçados ...ida.
São Paulo

moduj
04 7,13551AU Laaastssat.

café cal pó e em grão, camarâo, canela.
em pau e em pó. cacau. carne:, chã.
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, crer: do leae. cremes
aiimenticios, croquei:es. coma-das. can.
gica coalhada, ca.dariSia, czbola, condi.
mentos pata alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doses de leu.
tas, espinafre essenc.as alimentar-is, empadas, ervilhas, enitovas, catraio datola
mate, tarinhas st. tacuias, flocos, tareio. Earisentos,
fsgos. trios, "retas secas naturais a13.
talizadas. glicose goma de mascar. por
duras, grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado. laSts em pó. leasszazs
conserta. lentilhas, linguiça. louro, maa.
sar alimcnricias. mariscos, maateiga
margarina. marmelada macarrai, massa de tomate, mel e melada, mate, mas
sas para mingaus, molha milus.cos
mostarda.. mortadela, nós moscada, no.
ze.s. óleos comestíveis, ostras. ovas
pães, paios. plinea p imenta, pós para
pudirs, pichles, peixes. presuntos peles, peta-pois pastilhas. pizzas pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões; sal. sagil sardinSas,
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
frutas, torradas. tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
tducinho e vinagre
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive c'oa bicho da seda. animais vivos, bovinos,
vaiar, caprinos, galináceos ovinas e .
suínos
Classe 42
Para -distinguir: Aguar& ates, aperitivos, aniz, bitter, brandy, zon'aaque cervaias, fernet, genebra, gia, kumel, licores, ciadas, punch, piperinint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. verraiouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whijay
Tênno n.° 759.716, de 19-7-1966
Heparú Confecções e Comé r cio de
Roupas Ltda.
São Pravo

-,lasse 36
Calçados em geral: — Alpercatas, botas, botinhas, botinas, chinelos, galochas
polainas, pernueiras. sandálias, sapatos
sapatos desportivos e tamancos
S'.1asse 35
Louros e peles preparadas ou não, ca.
muros. couros. vaguitas. pelicas. e ar.
tetato dos mesmoz: Almofadas de cou.
roa, arreios. bolsas, 'carteiras. caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens dr
couro, estofos. guarnições de couro para
EPARú
automóveis, guarniçõea para porta-blr>
g
c
e
tr1
a Brae12 r.g
cos. malas. maletas peata-notaa. porta.
chaves. porta-niqueis. pasas. Pt1151-nral
Chuce 36
de couro, rédeas, selins. sacos para viaastuárlos
gem, sacolas. saltos, solas e *solados Para distinguir: Aralgor d
e roupas feitas eu geral. 2).scassalhoo,
tirantes para arreios e valises
aventais. alparaastaa, Mágtsaa. :132POD
Termos as. 759.713 a 759.715 de
botas. botinas, 61ustan. loiaco, Laba19-7-1966
dource., bons. copaca?2, cortc22...% carajoão Jorge :a:and
puças. casacão. co:a22., Car>ag, cSaYen
São Paula
cachecols, calçada.% rzo. slia2ce
dots , combinações waapS-921.:za.i, calças
de senhoras) e cio criança% cak522, cal
PI RA CUM A.
ças. camisas. camisolas, evatisetas
cuecas, ceroulas, colar%shos, cedros
Classe 11
saias, casaco% chinelas, dominós, achar .
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, i)es. fantasias. kardaa para militares, co.
açúcar. alimentos para animais, amido, lepiais, gralda2, galochas. nvatac, Gcsr.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta, ros lagos 6t litigaria. Jaquetas.
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- luvas, Figas. ',caçoa. tilatit6s. Meios
tonas banha. bacalhau. batatas. balas. maiôs, mantas, tg andribts Crstilw., maaiacoitoa, bombons, bolachas, baunilha, peugzo. 9ozzafte. 5o2sizt[2, 9iIcEmn, 515

rega'eas
nhoa, ocrneiras. eti!ZIC:14)S
robe de chambre. roupau. sem-atados.
.aspeasórioa. saldas de banhe. samialtas.
sueteres. shorts. sunga:. stelas ou siacita.
toucas. turbantts. ternas. uniformes
e vestido:.
Urino n.° 759.717, de 19.7-1966
Indústrias Gessy Levei S.A.
São Paulo

Classe 48
Talao
Termo n.° 759.718, a e19-7-1966
Restaurante Pizzaria ' 2.740 Ltda.
São Paulo

2? 40
n•n

Classe 41
Lanchesi refeições prontas, fritaras c
salgados: Bolinhos, craques:s. churras
cos, cuscus, cochinhas. carnes, empe,
das, esfihns, ibes, omeletea pastais, piza
zas, sa:sichr;, sanduiches, saladas,
tortas e doces
Têrmo n.° 759.719, de 19-7-1966
Guinei .-- Comércio de Calçados e
Bolsas Ltda.
São Paulo

ut1 INEL
s 1Q1 re

trItglotrlt)

Classe 36
Calçados em geral
Tertno n.° 759.720, de 19-7-1966
(Prorrogação)
Almeida Seabra Fi Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROCAÇIÓ
'T 0 RI X,
I'rtdDrael 1 eira
Classe 35
Couros e ptlea piapazadaa ou tii2o, ca.
masa% acurraa„vaciuttas. pacas, e ara
tefaiaa dos caesmoils Almofadas de coup
res. careios, bolsas. cisa-teima, caduz:s.'
chicr.2es de C01.170, carneiras, cnas para
Albuze e par,) livros, embalagew dô
cou7o, estofos. quareilç&s de cetro aaaa
automóveis, guaraiça.",,D poro pzna-blw
e'3. aalaa. mefetz.n. partcA
cisava%
de caiam, cM2z.o, calao, swa.s ç.:20
cose, coce:22, raIs. as2co o cal.zsisn
Ckanteo Ipasu emZes e valises
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MARCAS DEPOSiTADAS
Publicação feita de adórdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade industrial aqueles que se julgarem) prejudicados com a concessão tio registro requerido

Tann° n• o 759, 721, de 19,7 . 1966
Termo na 759.723, de 19-7- 1966
Termo na 759.726, de 19-7-1966
Comercial de Materiais para Construção Companhia Progresso Nacional Indús- Companhia Antártica Paulista Indústria I
Brasileira de Bebidas e Conexos
tria e Cornardes
"Beltak" Ltda.
São Paulo
São Paulo
São Paulo

liDOSTRIA BRASILEIRA

IIlí

13£1,TAIC
trl Brasi 1 eira

Cacau 16
Para distinguir: Materiais para constru
çaes e decoraçõest Argamassas, argila
areia. azulejos, batentes, balaustres. blo.
coa de cimento, blocos para pavimenta.
çao. calhas, cimento. cal, cr& chapas
isolantes, caibros. caixilhos. colunas.
" chapas para coberturas, caixas dágua.
cearas de descarga pare etixos. edificacaes premoldatlaz. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamela: de metal, ladrilhos. binaria. luvas
de junção, !ages. iageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, mas,
sas pare revestimentos de paridas. aiadeitas para construções, mosaicos, produtos de base nsfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arguam
ias de cimento e cal. hidráulica. pedrapilho, produtos betuminosos. Imaermeablizantea líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros come na pavimentação, peças ornamentais de doseai° ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas seta
ácidos para uso nas construções, par
quetea, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tIldoi, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de vhatilaçao. tanques de cimento vigas, vigamentos e
vtrISS

F,

PRORRO 94Ç4o

o A, ÇrS

NOZPIK
~á
aunou

1.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Balas, biscoitos, 001111)0ns, chá, concentrados e extratos de trutas, legumes em
geral, condimentos, conservas alimentacias em geral doces, [avinhas alimentícias, geleias, masas, molhos, produtos
derivados de carne, de . trutas, de legumes, de leguminosas de leite, de - peixe e
aprodutos desidratados alimentícios, do
comércio e fabricação da requerente,
excluídas gorduras e óleos comestiveis
Termo a.' 759.724, de 19-7-1966
Companhia Progresso Nacional Indústria e Comércie
• São Paulo

Classe 32
Conjunto musical, gravação em disco
Termo n.° 759.730, de 19-7-1966
Ramos' Gateno Yacar
Guanabara

TAMP-1T

Um Whisky de Requinte
,• "
Que Deixa Você Tranquilo

LI

Quanto ao Dia Seguinte

BRASILEIRA

Vamo n. a 759.722, de 19-7-1966
Pita Dejman Gurevitz
Sao Paulo

Classe 41
Biscoitos, condimentos, conservas alimentícias, doces, extratos concentrados e desidratados de carne, de gordo
SER— 13Y
legumes, farinhas alimentícias,
Ifldd 7ia Er.:f si leira ras, degeléias
e massa alimentícias
Têrmo n.° 759.725, de 19-7-1966
Classe 30
Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos
Para distinguir: Artigos dr vestuários
So
e roupas feitas em gerai: Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carao
o Adk
puças, casacao zoletes, capas, abales,
cacheculs, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras t. de crianças r.aições, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, dainelos, laminas, acharDes. fantasias, fardas para militares colegiais. fraldas, ga/ochas, gravatas gorros, logos de Pagaria. iauetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, mantes meias.
thirs 1.1STRIA BRASURA
maiôs, mantas, mandrião, wantilhas, palet6.s. palas, penboar, pulover. pelerinas,
Classe 43
perigas. pouchez a plainas pijamas, punhos, perneiras, quimonos. regalos,
Aguas gazosas naturais, águas minerais
robe de chambre, rotqA.5, tobretudos e agsosas artificiais, inclusive refrescos
suspensórios, saldas de Sattbo, sandálias.
suciares, aborta, sungas, stolaa ou siadas,
toucas, turbantes. ternos, uniformes

pa nR ta cjko

e vestido.

THE
METTLEDS

Classe 42 Para distinguir: Aguardentes, apula.
vos, an:z, aitter srandy, conhaque, cerINDÚSTRIA BRASILEIRA
vejas ¡erma genebra gim kumel, ticores. nectar, punch pipermint, rh um,,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. verClasse 10
moinho vinhos espumantes, vinhos
Coberturas higiênicas para tampos de
quinados e wh:sky
vasos sanitários
Tarmo n.° 759.727, de 19-7.1966
Termo n.° 759 .731, de 19-7-194
Companhia Antártica Paulista Indústria 1
Destilaria Dartmouth Ltda.
Brasileira cle Bebidas e Conexos
São Paulo
S
São
Paulo

PRORROG'AÇA

INDUSTRIA

Termo n. o 759.729, de 19-7-1966
Raimundo do Valia Bacellar
Guanabara

Classe 42
Para distinguis Aguardentes aperitivos, ais z, bater, brandy conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, "hum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Têrmo n. o 759.728, de 19-7-1966
Companhia Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos

Classe 42
Frase de propaganda
Termo n.° 759. 732, de 19-7-1966
(Prorrogação)
Fábrica de Chocolate Salware S.A.
Pa in

PRORROGICÃO

São Paulo

•

e R. GRRo

çt.

INDOSTRIA BRASILEIRA

Cl,' sse 41
Chocolate

Classe 43

Têrtno n 75 0 .733, de 19-7,1966

ae oficiais minerais e naturais,
bebidas espumantes sem álcool, gasosas,
ginger-ale, guaraná, refrescos, sifões,
soda limonada c xaropes
Âgucto

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

Dr.. Karl I homae G. M B
Alemanha

BISOLVOMYCIN
Classe 3 .
Uni preparado antibiótico

