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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário
a da Indústria
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CAPITAL FEDERAL
_

REV1ST

QUINTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 198?

--

DA PROPFRIED DE
DUST IAL

Si) . - Nego provimento ao pedido
de reconsideração, com o fim ie inentrP
o despacho denegatório do registro.
Diversos
N9 775.124 - Fabrique Suisse de
Crayons Coroa D'Ache Somété Ano.
nme. - Reconsidero "ett oficio" (E)
despacho de prorrogue-se poi; registro 216.652 vigora até 1968.
Wilson 9erreira (no oe 1 do de nomeação de nreposto do Sr Antonio
Jorge Reis de Oliveira) . - Defe.

Expediente das Divisões republicado São Paulo) . - Arquive-se, tanto o
Em.25 de janeiro de 1967
por ter saído com incorreções
pedido de reconsideração quanto o proRepublicado por ter saído com
cesso.
Em 25 de janeiro de 1961
Incorreções
Casa Publicadora Concórdia S. A.
Exigência
Pedido de preferência
(na reconsideração de despacho que
Urna) n9 135.005 - Farbbwerke
Flávio - FOngaro e Medeia' - Na- Moechst Aktiengesellschaft Vorm indeferiu o têm° 472.456 Mana:
tal - Cocco - no pedido de prefe- - Meister Lucius • & -Bruning. - Lar Cristão). - Arquive-se, tanto o
pedido de reconsideração quanto o prorência do termo n9 159.200 - pil- Cumpra a exigência.
cesso.
allégia de invenção - Novas dispoDiversos
sições introduzidas em válvulas para
Reconsideração de despacho
EXPEDIENTE DO SR. DIRIn
o contrôle de fluidos líquidos ou gaJosé Celso de Azevedo - no pediDA DIVLSÃO DE MARCAS
sosos. - Concedo a preferência re- do de pagamento
Alberto
Cocozza
S.
A.
(na
reanuidades da
querida, em virtude dos argumentos patente 419 60.149das
consideração
que
indeferiu
o
têrmo
nú- Privilégio de
apresentados - republicado por ter Invenção. - Requeira
Rio, 25 de janeiro de 19o7
a restauia- mero 357.274 - Marca: Quinta de
saldo o número do térreo errado.
ção da quinta anuidade.
S. Roque) . - Reconsidero o despaMarcas indeferidas
cho de indeferimento do pedido de reExpediente do Diretor Geral
Expediente do Sr. Diretor Geral
N
9
497.
735
Qualidade - B ir e
gistro, á fim de concedê-lo sem o uso
Em 25 de janeiro de 1987
Em 25 de janeiro de 1967
exclusivo da expressão: São Roque. Lamhes Qualidade Ltda. - Ci. 41.
Notificação - Urna vez decorrido
Walita Auto Peças S. A. (na
E.xtgênctar
Exigências
O prazo de reconsideração previsto
reconsideração • que indeferiu o têrmo
Termos com exigências 4 cumpria:
pelo art. 14 da Lei n 9 4.048, de 29
Têrmos com exigências a cumprir: 407.260 - Titulo: Oficina Mecânica
do dezembro de 1961 e-mais dez dias
Nt 202.554
N9 252.453 - Georges Aubert & Resistor) . - Reconsidero o despacho
Fábrica
Ltda.
para eventuais juntadas de reconsi- Cia. Ltda.
•
N° 203 447 - Fábrica Le ga Ltda.
de
indeferimento
do
pedido
de
registro
N9 474.283 - Torrefação e Moa&rações e se do mesmo não tiver vacom o fim de concedê-lo.
Di VFTSOS
lido nenhum interessado notificados gem de 'Café Sertanense.
os requerentes abaixo mencionados
p
Lojas I F Ltda. (na •.eco,tsideraçSo
erfumes Coty S. A. B (no pe.
Diversos
a comparecerem a êste Departamento
de despacho que deferiu o remo mi- dai° de apostile da marca: Coty a fim de efetuarem o pagamento da
Livraria' Nobel S.A. (na reconsi- mero 554.352 - Marca: EL-EF)
R. gistro n° 329 481) . - Apostile.re,
primeira anuidade no prazo de 60 deração de despacho • que deferiu a
(sessenta) dias na forma do Pará- marca: Nobel - Têrmo n9 489.648 - Reconsidero o despacho de deferimen- na forma supia. publicanch se e ro.
•
gafo único do art. 33 do Código da Registro n9 341,891). - Arquivar o to do pedido de registro da marca: -'ficando-se arde de direito.
Propriedade Industrial, para que se- pedido de reconsideração e entregar EL-EF na classe 36.
Arquivamento
de
processos
Klockner Hurnboldt Deutz Aktiengejam expedidas as respectivos cartas o certificado ao interessado,
potentes:
sellschaft (na reconsideração de des'-oram mandados arquwar , •,s precesIrmãos Conzo (na reconsideração pacho que deferiu o termo 381.496 ' abaixo nenc :medos :
Privilégio de invenção deferido
de despacho que indeferiu a marca Marca: Suelotto). - Nego proviN° 193 3' - Org. Técnica de
N9 114.029 - Ligação de um mo- I C - Têrmo n9 464.961). - Arqui- mento ao pedido de reconsideração com • Assistência '.0 Trabalho, Indústria e
ve-se
tanto
o
pedido
de
reconsidederador sólido de pilha atômica o fim de manter o despacho concessivo Conwrcio Ocl 'a Ltda.
Commissariat a L'energie Atomiqup. ração como o processo.
Nç 447.919 - Expresso 131:acicabado registro.
Berta Confecções Ltda. (na reconBrasirica S. A. Ferramentaria Car- ,,a de Tran..f.t,t'es S. 9.
Diversos
sideração de despacho que indeferiu
462.460 - Johnsai El Johnson,
O termo 9 465.264 Marca: Bar- rocerias Veículos (na reconsideração
Beaver Too; And Enineeri:43 tez). - Arquive-se o pedido de re- de despacho que deferiu o termo MiN° 466.76
Guacya..a Moderna
Corp (n.o pedicio cie prorro gação na eonsideranão e faça-se a expedição ''o mero 381.882 - Marca: Brasicar) .
.''‘urrascaria 1 tda .
patente -- Priv. de Inv. n 9 4.24 . certificado.
Nego provimento ao pedido de reNP 468. a • (.J - Weck ed Turismo
- Prorrer;ue-se cie accirdo com o m
N9 488.354 - Companhia Produk- consideração com o fim de manter o ' 'da.
ligo 41 do CPI.
laI9 468 . 76; - Des*Zr.e.
ra de Vidro Providro. - 'Mantenho o despacho 'concessivo de registro
Edgarci Nene Montei Saint Paul despacho de arq uivamento por não
My ntan,ps '':chaft.
1
Ved
Keradenta-Werk
Radebe:g
(na
;No pedido de desarquivamento c:o ter sido cumprida, no prazo legai a
N"
470-582 -- Poy.alp at Ind. de
econsideração de despacho que indatêm() n9 104.175't .
C'oncerio o
exigência de fls. '7.
,asticos
crio o termo 340.736 - Marca: Piawrquivamento.
N 9 480.119 - Giuseppe Velzi. - d •
- Nego provimento aJ pedido N9 473.492 .- Soc. Técnica de Ind.
Ind. Mecâmican Elermann Limitada Prossiga-se o processo. O Interessa- de reconsideração a fim de manter a
oro. Ltda
(no pedido de pro:ro gação da paten- do recorrerá ao Sr. Ministro da ir- d
ecisão de indeferimento do pedido
Nç 473.9',S
Tulsa Ind .istrias Ge.
te Mod. Ind. ri n 4 865). - Prorro- Gustria e do Corn(, reio, se nem Pie t egistro
ra s AIim Lar,S. A.
gue-se cie acCird ,, com o art. 42 tto aprover.
N° 482.704 - Massa E Il
Veb Keradenta-Werk Radeberg (na
N9 i55.876 Sandoz A.G. (San- r econsideração de despacho que inde- n. l Srios Ri Leate S. A. ida Labo.;
Seção 6e Recurso3
doz S.A.) (Sondoz Ltd.). - Pres- f eriu o termo 340 737 - Marca: KeN° 482./05 - Masia Falida Lad
siga o processo devendo o interessa- r
- Nego provimento ao pedido ' .o ratórios Raul Leite S. A.
Reetirso
erpost:
w
do recorrer ao Sr. Ministro da In- dalor).
e reconsideração com o fim de manter
N9 482.707 - Massa Falida Laboa
Dycizerhoff & Widnainn reammera dústria e Comércio, que certamente o indeferimento do pedido de registro.
da':11 reol iVmento ao recurso.
'atOrios Raul Leite S. A.
ditp,selh.chaft(nci recurso Interposto
Anderson,
Clayton
6
Co
S.
A.
N9 482.708 - Massa Falida Lobo.
ao :in d;rei immto da 'patente 'OrlaiCompanhia Droguista São Paulo I
légio d:, Inventa'? a - Têm!) naairro na reconsideração de despacho que r ndústria e Comércio (no reconsidctórios Raul Leite S. A.
ação de despacho que ind2feriu o têr107.920) .
N9 482.884 -- Cauclerex Ind. Cl
11 ndeferiu o termo 475.590 arca: o 430.299 - Marca:
Por Com. de Produtos Químicos Ltda.,
f •
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As Repartições Públicas
&verão remeter o expediente
destinado à publicação nos
• DEPARTAMEWO 13E 6áSN1.9A 'ACIONAL
jornais, diariamente, ate ás
'Ce:111-Ct2 GCMAC
Ui hora.
A LEERTO DE PFXT O PiEREIRA
--- As -ectomoções pertinen.
2e:,C,-n EFO CA GO ÇrÇO c.= RCICAÇÃO
retribnida, nos CHUPO 00 00. oviçO 00 ao3a.caçoaa
(LVFS
casos- de. erros OU Ornissóc•, fVk i r?.12e 0 FRPEIR
FLowf, kO GutfAARAtEs
deverão ser formuladas pori
CmAr; 00 OF-ICIIAL
escrito á Seção ( Lr e C-,'edação,
das M /is i3 horas, no móxi
ouç2" o
0.Q0s, 00 p ublIchnoSo 00 ntt p od,onto Go 0opo,-tonnoento
ono ate 72 horas após a salda
Voc,or.ol do Pecp, dado ir .-":11.-Crt.1 Co az:,,lottmc,
e„, ril,rios oficiais
de end,,cr,. o GownC,cle
- origuiniP devera° ser
en R ,Le. ,(36 QC.,0 Of [cinco' do De e; te.».. .Tento Li
ar.r.cs3 N:: cj
dactilografados e autentica..
dc3. N:;saluades. por çuem de
direito ratillrUN emendas
£S8.47V.;,TURAS
E:re p ta:idas az pura G
rtnetr.5Q P.4 1iTIZULAn22
que serão sempre R
FUNC:ONARHIS
anuais. as assinaturas poderCapital e Éntericr.
Capite! e Interior:
se-ao tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre .
.. Cr$ É.I..500
cr030
época, p;ir sei,ç meses ou. P.Ull tino

EXPEDIE

As ass , rturas ocrwic;as
poderão SF su.s per; sue se...á
awfso previ°.
Para facilitar aos ossinan2es a verificação do prazo de
Dcgte de suas assinaturas,
na parte superior do enderAço

Artc

era P3 002 Ano

uão impre , ses' o número do
talão de re,uistro, o tria e a
ano em que findará.
â fim de cintar solu,:ar. de,
conlinnidado no recetimento

Exterior:
RU.000

dos jornais, denent cc as.
sinuntes providenciar a respectiva renovação com antecedência minána de trinta
(30) dias.

N° 490.390 - Rodeviário Rudge
Cia.
Recor.ente: Alockner-Hum- S. A. Mineração e Comércio. -- ProRamos Ltda. Arquivem-se es pro- boicit-Deutz
Aktiengesellschatt.
- cesso deferido.
cessos.
Processo indeferido.
N° 492.053 - Marca: Colestex Reconsideração de desrt.cho
N9 458.853 - M. -ca: Ba', T -- Requerente: Laboratórios Krinos S.A.
Indústrias Química e Farmacêutica O Sr. Diretor da Divisão de Mar- Raquerente: Birs Beteiligungs Und ¡Recorrente: Laboratório Especifarma
Verwaltunosgesellschaft
A
G
Regas deu provimento aos pedidos de reS. A. - Processo deferido.
consideração de da:pachos interpostos corrente: C D C. - Processo indefenos processos abam() mencionados a rido.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N9 473.115 - Marca: Sutfuno fim de reformar as decisões anteriores:
Requerente: Nordmark-Werke GesellsINTERFERÊNCIA
Térrnos:
chaft Mit Beschrankter Haftung
Rio, 25 de janeiro de 1967
Recorrente: Dr. Wander S. A.
N° 436.459 - Marca: Ryster
Requerente: Hyster Company. - Pro- Processo indeferido.
Notificação
N° 49/.742 - Marca: Terral cesso deferido.
Requerente:
Terral
S.
A.
Máquinas
Uma
vez
decorrido
o prazo de reN9 458 : 576 - Marca: Arte e Decoração - Requerente: Efecê Eaitôra Agrícolas - Recorrente: Lech(er Bau- consideração previsto pelo art. 14 da
teschutzchemie OHG. - Processo in- Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
S. A. - Processo deferido.
e mais dez dias para eventuais tentadas
N° 469.670 - Título: Indústria Me- deferido. •
cânica São Miguel - Requerente: InN.° 496.377 - Marca: Babette Bou- de reconsideração, e do mesmo não se
dústria Mecânica São Miguel Ltda. - tique Requerente: Isaac Cohen - tendo valido nenhum interessado, serão
Recorrente: Papelaria Toth Ltda. - Recorrente: Enxovais Babette Ltda. - logo expedidos os certificados abaixo:
Dou provimento ao pedido de recon- Processo indeferido.
Marcas deferidas
sideração e reformo o despaeho de faO Sr. Diretor da Divisio de Marcas
N° 432.165 - Lidice Teimo-a) lhas 8, verso, a fim de ser concedido
negou provimento aos pedidos de re- Lídice S. A. Ind. e Com de . Piáso registro de acôrdo com o art. 117,
de despacho interpostos ticos r- d. 28. - Registre-se com os
iti° 1, do C. P. I. e com exclusão do considerações
nos processos abaixo mencionados a exemplares de fls. 13-15 com exclusão
gênero de comércio da d. 17.
fim de manter as decisões anteriores:
de assentos e balsas de água.
N9 488.003 - Marca: Dior - ReN 9 432.167 Teimoso - Lidice
N9 436.758 - Marca: Axibloc querente: Comptoir De L'InCustrie CoS. A. Ind. e Com. de Plásticos tonniere, Etablissements Boussac. -- Requerente: Sodété Des Etablissenients d. 28. - Registre-se com exclusão de
Repusseau et Compagnie, Société Ano..
Processo deferido.
nyme
Recorrente:, Axios S. A. bolsas de água e assentos.
N.° 316.528 .-Marca: Torcetei-r São
N° 432.169 - Teimoso Lídiee Indústria
Mecânica. - Processo dePedro - Requerente: Torcetex São ferido.
Lidice S. A. Ind. e Com. de PlástiPedro Ltda. - Recorrente: Companhia
N° 459.335 - Marca: Servitel - cos - el. 28. Registre-se com
Fiação e Tecelagem São Pedro. Requerente: Servitel Utilidades Domés- exclusão de assentos e bôlsas de água.
Processo indeferido.
ticas - Recorrente: Borghoff S. A.
N9 461.687 - B 8 A - Allied
N° 345.067 - Marca: República - Comércio e Técnica de Máquinas, Mo- Chernical Corp. - el. 1.
Requerente: Auto Peças República Li- tores e raulpamentos. - Processo deN9 461.855' - Becel
Van Dên
mitada - Recorrente: República Auto ferido.
Berghs
Turgens Limited
c). 41.
Peças Ltda. - Processo indeferido.
N9 474.349 - Marca: Yortex - N.° 467.723 - Mi-Piei' - Mi-Pier
1\19 381.441 - Marca: P,o1 Lex - Requerente: Textil Industrial Pie.ri
Ind. e Com. Ltda. - ci. 11. Requerente. Metalúrgica Rol Lez - f5elli S. A. - Recorrente: Plásticos Registre-se com exclusão de válvulas
Recorrente: Metalúrgica Lex S. A. - York S. A. - Processo deferido.
sanitárias.
Processo indeferido.
N9 489.995 - Marca: Franca) N° 485.833 - Rainha do Tatuapé
N° 436.416 - Marca: Bellotto - Requerente: Com. e Ind. :iráfica - Sapataria Rainha do Tatuape Ltda.
Requerente: Oficina Mecânica Bellotto Franca/ Ltda. - Recorrente: Brincai
cl. 36.

- As Repartições Publicu..i
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 da,'
. fevereiro" de ceda ano e as
iniciadas, ern - q1:71quer época,
pelos órgãos competeates.
- A fim de L,'ssibilitar á
remessa de valores ac2ortipaa
nhçãos de em•!arecirrientoo
qt:-..mío c s::-.9 (2:idação, soli0
citamos usem os interessados
preferencial ynente cheque 012
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro da Departcr.
mento de Imprense \racionai,
- Os suplementos às adiçõ6 dos Órgãos oficiais só se.
fornecare"-:c; cas c,.-ss.r.'-aanC3,s grze
as .9:7112Ecrcr:T Es c:te (: cr.

sinatura. .
---. O funciondm!a púbitee
federal, para fazer jus ao desconto ina7ccaro, everá proua?
esta caridj7o 17,3 co Ja
sinatura.
- O custo de cada exetra.
¡alar atrasado das órgãos afio
Cia.? serei, ar usada .CVE(neracre2:do ie CrÕ 5 se da mesma ano, e Cri Oko crm
decoreada

N9 486.005 - Vistacorten
josâ
Peixoto de Sioudea
cl. 5.
N° 491.285 - Gabaridó
Enclastil
S. A. Ind. Textil
cl. 23.
N9 491.375 - Rubens
Bôas Estabelecimentos Gráficos S. A.
cl. 38.
N9 506.111 - Falha de Notícias Quintino Alves Boealz, - cl. 52.
N° 509.108 - Selemotor CBa CBE Cia. Bras. de Extrusão - el. 6.
N° 509.117 - Cebeflen - CBE
Cia. Bras. de Extruaão - ci. 28.
Registre-se com exclusão de puxadoeea
de água.
N9 511.713 CS - Cantos Bailes
S. A. rnd. e Com. - cl. 8. - Registre-se com exclusãa de aparelhos de
barbear e enroladorea de cabelo dataicoa ou não.
insignio deferida
N° 435.677 - Bandeiraútes Anexos
- Bandeirantes Promoções e Vendas
Mercantil Ltda. - cl. 8 - 15
17 - 25 - 32 - 33 - 50 (ar. 114
do Código).
N9 482.306 -- R - A. T. Reuna
S. A. Ind. do Vestuário - el. 22
23 - 32 - 36 - 37 (art. 114 do
código).
N9 491.343 - Ocident - Ocident
Org. Comerciai Internadonal Despachos Marítimos Transportes Ltda.
d. 33 (art. 114 do código) .
N° 491 574 - %mar - &anu
Equipamentos de Engenharia aLtda.
cl . 8, 33 (art. 114 do código).
N° 491 970 - M A - Dr. Mudo
Athaide - el. 4 (art 114 do 05.
digo).
N9 492 945 - M A - Dr. Mudo
Athaide - cl. 33 ;art 114 do código).
N9 509.904 - PIA - 2.-Wolpho
Berezin cl 33 (art. 114 do código).
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N9 513.820 - F N A - Fábrica
Nacional de Aviões S. A. - el. 21,
33 (art. 114 do código).
Nome Comerciai deferido
N° 293.187 - Palácio dos Presentes
Ltda. - Palácio dos Presentes Ltda.
¡(art. 109 n° 3 do CPI).
N9 466.527 - Carba» S. A. Ind
O Com. Carban S. P. Ind. e. Com .
:(art. 109 n° 2 do CPI).
N9 494.768 - Algodoeira Limoalaense S. A -- Algodoeira Limoeirenge S. A. (art. 109 ri' 2 do CPI).

N° 507.177 - Expresso São ChrisN° 509.916 Buschle
EXPEDIENTE DA SEM..°
nvão - Piragibe :Pereira Messias Lepper S. A. - cl 47.
DE EXAME FORMAL
ci. 33 (art. 117 n9 1).
DE MARCA
N°
511.248
Cimbra
Gmbra
N° 507.869 - Casa da Economia
Cia.
Industrial
e
Mercantil
Brasileira
- Meletios Georges Papaconstantinou
De 25 de janeiro de 1967
- cl. 12 15 - 22 - 23 - 36 - Com. e Ind. - cl. 22.
N9 511.253 - Cimbra - Cimbra
Exiaênc ias
37 (art. 117 n9 1).
N° 508.424 - Camisaria e Sapata- Cia. Industrial e Mercantil Brasileira
Termos
com
exigências a cumg
r'a Dois Irmãos - Camisaria e Sapa- Com. e Ind. - a. 27.
prir:
taria Dois Irmãos Ltda. - cl, 36
N° 512.064 - UENO - ConstruN.° 442.588 - José Dcimingues.
(art. 117 n° 1).
tora Ueno Ltda. -- cl. 16.
N. 0 466.256 - Radiadores Pin./
N9 509.272 - La Femme Chie -N9 512.424 - Planaltina - Auto
Cinira Lopes da Silva - cl. 33 (ar- IVIecan • ca e Nisto Planaltina Ltda. - guia Ltda.
N.° 467.263 - Villas Boas S. A.,
tigo 117 n° 1).
cl. 47.
'nclástda de Papel.
P,..,,., d Propaganja indeferák2
Titulo de Estabelecimento deferido
N9 509.403 -- Casa N. S. de FáFrae
N.° 468.057 - Produtos Ali..
cl. 11
N° 261.567 Star Light Tintas tima - Jordão 6 Costa 'Ltda.
N9 505.100 - Carnet Banaário do
- 42-43-4-46 (art. 117 Tropical
Erontex de Exportação ...... mentidos Caraguá - Registro Lio.
- Casar Ricardo Petrillo - c1. I, 8, n9
1).
initada.
11, 16, 28, 29, 39, 46, 26 (art. 117
cl.
37.N.' 14, 6t d8a. .154
- Mordeste Auto
N°
510.411
Edifício
Cary
n9 1 do código).
Jonas
Barbosa
Bolei
cl.
33
(arN9
505.904
De
Talão
em
Talão
Peças
N° 261.925 - Casa Guanabara - tigo 117 n° 1).
N.° 468.223 .- Casa Adelino
Você Ganha Um Milhão - Linval-Oo
Guanabara ,S. A. Com . e Ind. N9 510.589 - Eletron' Dynomica -- Bezerra Linhares - cl. 33.
Produtos Anaconda Ltda.
ci. 8 - 12 - 13 - 14 - 15 . Fernando Albino Witte - cl. 8, 33
N.° 468.701 - Belzer do Brasil
17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Insignia indeferida
!art. 117 n° I).
S. A.
27 - 29 - 30 - 31 - 34
35
.N° 482.909 -- Os Vermelhos - N.° 486.869 - Comarca S. • A.
N9 511.110 - Mecânica Três Ami- 37 - 38 - 40 - 48 - 49
(art. 117 n9 1).
gos - Wilhelm Friedrich Farm= - Os Vermelhos de Cobrança Ltda. - - Plásticos e Materiais para Ta6 - 21 - 33 (art. 117 n 9 1). ci. 33.
la19 437-.378 - Estrela de Ouro - el.
N9 491.967 - M A - Dr. Mucio
Peçari2.
N° 511.142 - Companh'a de Cal-N.° 485.872 - Comarca S. A..
Eatiela de Ouro Móveis e Aparelhos aados Presidente -- Cia. de Calçados Athayde - cl. 5.
Elatrieos Ltda. - cl. 8, 40 (art. 117 Presidente - cl. 36 (art. 117 n° 1).
N° 491.968 - M A - Dr. Mudo - Plásticos e Materiais para Ta.
pecaria.
á° 1).
Athaysle - á. 6.
N° 511.290 - IViar:azinha - GenN.° 485.878 - Comarca S. A.,
N° 4 42.702 -- A Preferida - A
ny Mellin, Edith Vasconcellos e MaReferida Ltda. - cl. 50 - 36 - ria. Mellin Milek - cl. 13 - 23 - Titulo de Estabelecimento indeferido - Plásticos e Materiais. para Ta.
37 (art. 117 n9 1).
N.9 287.356 - Café e Bar cio Papai pecaria.
30 - 35 - 36 - 37 (art. 117 núN.° 493.442 - Laboratories An.
N e 482.324 - Feira das Tintas - mero
J. Ãnibai Ribeiro - cl. 41 - 44
1).
ohar.
II. R. Gonçalves - cl. 1 (art. 117
- 42 - 43.
N.° 505.542 - Instituto NacioN° 513.408 - Charme - J. Alves
119 1).
N9 479.074 - Apoio Calçados Mas- nal da Quimioterapia Ltda.
N9 482.789 Com. Esp. e Imp. t: ahos Ltda. - cl. 12 - 22 - 23 Es.mlopes Ltda - Com. .Ex p . e 35 - 36 - 37 - 40 - 41 42 - culinos Maria Isabel Sobrosa N." 509.865 - Jean Joseph Ale.
d. 36.
Imp. Eximlonas Ltda. - cl. 6 - 43 - 48 (art. 117 n'' 1).
sandre Hussou.
N°
481.341
Fábrica
de.
Cerveja
7 - 8 - 23 - 26 - 33 -35-. N9 519.122 - A Primavera - AlN.° 510.317 - Produtec - Pro.
fredo Fernandes 6 Cia. Ltda. - clas- Oriente e Internacional - Ind. de Be41 (art. '11 7 n 1).
ses 8 - 13 - 23 - •35 - 36 - belas Amazônia S. A. - cl. 42. 43. (lutos e Técnica Ltda.
N° 483.035 - Farmáda Minerva 37 - 48 (art. 117 n° 1).
N.° 518.291 - Armando Peter..
N° 481.472 - Instituto de Beleza lomgo
Quinze - •Minerva S A. Drogarias
Cia. Ltda.
Ferna
r
n
Pilar
Guillen
Aael
Marcas indeferidas
F;rmácias e 2omércios Reun .dos N.° 524.617 -- Empresa Trancl.
33,
48.
el. 3, 48 (aia 117 n9 1
CPI)
N° 292.663 - Saturnia - Saturnia
N9 488.381 - Churrascaria Gaúcha sarrumadora Ltda.
Ni° 488.061 - Criações Lopes - S. A. Acumuladores Elétricos - clasLtda.
- Churrascaria Gaúcha Ltda.
N.° 524.619 - Metalúrgica Dabe
iVianoel Lopes T3ezerra
cl. 35, 36 se 6.
Ltda..
- cl. 41, 42, 43.
(mt 117 n9 1).
N9 348.192 - Nortenha -- MaltaN." 525.007 - Consuita - Ser.
N° 488.438 Mirabel -- Auto ria e Cervejaria Londrina. S. A. N° 490.907 - Cantina Doo Cecilio vieo
fnfo rmático de Indústria.
Peças M;rabel Ltda. - cl. 33, 47 ci. 42.
Milton de Carvalho - el. 41,
N.° 525.050 -- Construtora Vi.
(art. 117 n9 1).
42, 43.
gor Arte Tida.
Dialraa
N° 460.258 - Alvcrada
N° 488.469 - Empório Brasil - Avezzani - d. 32.
N9 494.968 - Casa :171orestal N.' 525.053 -- Ciba Sociétb
Elmitho Ferreira dos Santos - clasCampanelli
Simões Ltda. - cl. 11,
‘nor.yrna (2115 alemão Ciba Akti.
• N9 477.619 - Emblemática - ;ta- 14, 15.
ses 41, 42, 43 (art. 117 n9 1).
N9 492.316 --- Casa Ki Karne - marati lmp. Ltda. - cl. 6 - B N9 507.068 - Casa Xavier - A: anrwa(llachi).
N.' 525. 056 - Companhia Ame..
Auxiliadora • - Transportes e Com. 11 - 21.
J. Xavier
ci. 11, 14, 15, 49.
rira Fabril S. A.
N9 481.235 - A Camponesa - A
Ltda. -- cl. 41 (art. 117 n° 1).
N° 507.668 - Palácio dos Pneus
Camponeza - Restaurante e ChurrasN.° 525 068 - Fábrica de Móa,
N° 492.661 - Padaria Estrela
- Joaquim Antonia, Ribeiro BarLaaa vais n lari aol Ltda.
caria Lala. - ci. 41, 42, 43.
Waldemar Machald - cl. 41 (artigo
cl. 39.
N° 431.284 - Maizil - Ind. ReuN.° 525.072 - Santapaula 111e4
117 n9 1).
nidas S. Jorge S. A. - cl. 11.
N" 508.044 - Farmácia G rdeiro - ! horarnerr`os S. A.
Dante Curc.::o
N° 482.9i9
N° 492.706 - Centro Comercial e
N.° 525.075 - Sociedade Coq
Antonino de São Paalo Pilho - das-.
Residencial Paraíso - Comercial e Dante Curcio - cl. 33.
10 - 39 - 48. mareia! Farm i ndiana Ltda.
ses 1 - 2 - 3
N9 487.779 - Nova 'guapa Imobiliária Sol-Ar S. A. - cl. 33
N.* 525.080 - Policrorn Indúsq
N9 510.780 - Restaurante Urca Colonizadora Nova Iguape Lida. (art. 117 n9 1).
Iria P COM érri0 de Plásticos Ltda.,
Irmãos
Yamaki
Ltda.
cl
33
cl. 33.
N9 493.803 - Loja Avenida
N.° 525.121 - A. Rubem Cor.
41
42 - 43.
William Boanova Thorlay - cl. 36
N° 498.867 Via - Via - Pavirea Mon.
(art. 117 n° 1).
Ex!gências
mentações e Construções Lida. N.° [. 25.122 - Representações
N° 494.802 - Casas Portuguesa - d. 16.
U.'*._ rnios com exigências a cumprir: Elevage Ltda.
Lopes 6 Cia. - cl. 11 -- 12
15
N9 499.579 - Tangará - Tangará
N.° 525.123 - Refrigeração
- 41 - 42 - 43 (art. 117 n9 I). Auto Peças Ltda. -- cl. 21.
N° 295.605 - Café e Bar do Papai Pingim
Ltda.
Ltda.
N° 494.947 - Farmosiris - Repres.
N9 500.899 - Adiar - Adlerwerke
N.' 525.124 - Romário dos)
415.394
São
Patilo
Ao
S.A.
N9
Comissões e Conta Própria - Sebas- Vorm Heinrich Kleyer A G - cl. 8.
çantos.
Fiel - Avelino Nu- Ind. e Com. de Laminados.
tião Campos - cl. 3, O (art. 117
N° 501.480
N.° 525.128 - Lidurino Rodriz
n9 I).
nes Baptista Jr. - cl. 33.
N9 420.775
Pelaria Polo Norte ,gues.
N9 ; 300.589
Lindoia Hotel N.° 525.129 -- Maico N° 502.207 - Livro do Lar - S. A.
Lindoiano Hotel Fontes Radioativas Editôra Livro do Lar Ltda. - clastriz e Comércio Ltda.
N°
481.332
Banco
de
1nterolubio
Ltda. - cl. 33 - 41 - 42 N." 525.130 - Ernmanoel Blunp
se 32.
Nacional S. A.
(art. 117 n° 1).
N9 505.095 - Carnet Bancário Cia. Ltda.
N° 490.892 - Laticluio se Cereais
N.° 501.491 - Casa Aliança - AI- Eron - Ind. 'e Com. de Tecidos -Li- S. A. Lacesa,
N.° 525.132 - Indústria °rio.,
buquerque ti Cia. cl. 6, 8, 40 (ar- mitada Q d. 23.
láslc Ltda.
N9 505.847 - Claudio Nunes.
tigo 117 n9 1).
Exp. e
N.° 521-133 -•Ivone Guimarãed
N° 5006.494 - Unicorn
N° 511.675 - Antonio Milten Be- Souza.
N° 5006.199 - Edificio Roma - Imp. Unicorn Ltda. - cl. 1.
.
hera.
Ferdinando Leandro Roiniti - d. 33
N9 508.056 - Rycovi fa'raia
N." 525.131
(art. 117 n9 1)
Micro Mee6nIc3
Diversos
Ind. Retinidas de Proci..Alimenticlos
ft:a Ltda.
N9 506.677 - Casa Crystal
Ltda. - d. 41.
N9 479.173 - Co:uráia Com.
Loiças jos'i Ribe'ro Ltda. - cl. 8
N9 508.190 - Enterpa
Enterpa T nd . S. A.
Arv-relem-se as ter- /I - 14 - 15 (art. 117 n° 1). Terraplanagem Ltda.
.sl. 16.
INN;,-,:f.55r22e55a.11L33t56damos 387.752 e 425.685
.- 1\ii°1\11E°‘----A11\12(1.1h.Prvl
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N.° 500.992 - Bloimco - BloN. 521 423 -- An,óu:o
N.' 525.138 - Sociedade Pau- N.° 525.515 - Sobremo - SoczieliNtie Brasileira de Empreendi- cos Enipermeáveis de Concreto Li- Alves.
lista de Máquinas Ltda.
N.- 523 460 - Artera ConiCrcial
mitada.
N.° 525.140 - Industria e Co- mentor e Administração Ltda.
Ltda.
mércio de Móveis K. F. K. Ltda.
N.° 525.516 - Indústria e CoN." 501.085 - Re ida Voz Apa- e Distribuidora
N.° 523 489 - S A. AdminisN." 525.141 - Representações mércio de Laminados e Adesivos relhos Eletro Sonoros S. A.
tração Participação e Comércio
G. I. 1.tda.
Ltda.
N.° 501.103 - São Paulo Alpar- Ltda.
N.° 525.535 - Wells (Argenti- gatas S. A.
N." 525.143 - Sociedade de
523 502 - 13anco Liberdade
N.° 501.445 - Textil • ScaVone S. N.°
Serviços Técnicos e Quimicos Li• na) Sociedad Anonima Industrial,
.A.
Comercial y Financiera.
anilada.
S. A.
,'23.519 - Marfai) S. A. N." 525.544 - Sociedade AgríN." 501.646 - Esgari Indús- Empreendimentos
N." 525.144 - Instalações Gee Participações,
cola & Industria Fortaleza Ltda. tria e Comércio de Materiais •de
rais de Engenharia Ltda.
N.° 523 523 - Libra S. A. AdmiN." 525.547 - Sociedade Agá- Construção Ltda.
N.° 525.145 - Lafa - TerritoIndustria Fortaleza Ltda.
N.' 501.739 - Brasimet Indús- nistração Indústria e Comércio.
rial e Comércio Sul Ltda.
N. 523.530 - Apsa • AdminisN.' .125.556 - Gravubrás Cli- tria e Comércio S. A.
N." 525.146 - Lorenzo Gabei2heria Ltda.
tini.
N." 501.742 - Arnaud Pires das tração de Patente ã S. A.
N." :'23 531 -- Associação LatiN." 525.148 - Restaurante Sport
N.° 525.581 - Laboratórios Chagas.
no Aniricana de Intereambio.
Ltda.
Prismut S. A.
• N.° 501.986 - Hideo Furuya.
N. 523 532 -- Associaçáo LatiN. 525.149 - A Frutifera LanN.° 525.617 - Riowagen Peças
N." 502.016 - Excelsior - Re- no Atneneana de Intercanibio.
ches Ltda.
e--Accessórios Ltda.
presentações e Empreendimentos
N.° 523 533 --- Associação
N." 525.150 - Guido Pedro
N." 525. .618 - A. dos Santos Imobiliários Ltda.
no Ante, cana de Ti-dei-cambio.
FSatier.
Entreposto de Frutas. .
N.° 502.504 - São Paulo Alparh' N.° 525.151.- House - Garden
N.° 525.619 - A. dos Santos gatas S. A.
N.° 523.538 -- Sociedade PauDecoradora Ltda.
Entreposto de Frutas.
•
N.° 502..803 -= Companhia Bra- listana de Imóveis Ltda,
N.° 525.152 - Olinda Decrali
N.° 450.786 - Ar muar narinaN.° 525.634 - Newton Lyra sileira de Instalações Elétricas Lida Silva.
ceutieal Company.
Vergara.
mitada
N.° 451.249 -- Supermereaue
N.° 525.638 - Pantgraf Ltda.
N." '523.154 - Germano R.
N.°502.837 - Virsan Comércio
Wolff Ltda.
N.° 525.642 - Bar Cerealista Café Amendoim Lida.
Wodtke.
N." 452.785 - Labilratório LiN.° 525.155 - Ella M. de Mello Ltda.
502.843 - Ajax Corretores bertas Ltda.
N.° 525.648 - Emprêsa Rodo- deN."
e Alga Lili dos Santos.
Seguros S. A.
•
N." 453.396 - Comercio
N." 525.160 - Borgonovi & Sou- viária Ituana Ltda.
N.° 503.505 - Sociedade de Re- p resentações Alvorecia Ltda. e ReN." 525.655 - Destilari e En- presentçaões
za Ltda.
Moderia Costa Ltda.
N.° 525.21.1
Farbenfabriken garrafaciora de Bebidas Lons LiN. 453.455 - Balische Annin
N." 503.976 - Nitrosin S: A.
mitada.
Bayer Aktienges ellschaft.
& Socta Fabrik Aktiengesellsehaft.
Indústria
e
Comércio
Ie
ProN." 525.662 -- Casa Transistor dutos Químicos.
Bayer Aktienges elischaft.
• N.° 454.102 -- Iteeeharn Group
N." 525.232 - Luccazona Indús- de Bário Ltda.
Limited.
N.°
504.182
Rio
Lar
ComerN.° 525.663 - Antônio Somali
Iria e Comércio de Bebidas Ltda.
N.° 454.306 - SiVain Compacio de Borracha e Plásticos Ltda.
N.° 525.237 - Pinheiro & Mello Perez.
nhia de Produtos para Fole-nto
N."
504.185
Rio
. Lar Comér- Agro-.Pecuário.
N.° 525.666 - Companhia AnN." 525.253 - Empresa Gráfica drade Costa Administração de cio de Borracha e Plást'eos Ltda.
N.° . 455 241 - Sobenial SocieN.° 504.584 - Alves SL Zaghetto dade Brasileira de Engonbaria InO Cruzeiro S. A.
Bens.
dustrial Ltda.
N.° 525.669 - Arnica]. Alves Comércio e Indústria Ltda.
N.° 525.254 - Emprêsa Gráfica
N.° 506:310 - Bernardo Serson
Nogueira.
N. 455.454 - Norcoe Testi!
O Cruzeiro S. A.
Ltda.
N.° 525.708 - Companhia Swift e Wulf Kulikowsk.y.
• N. 525.257 - Emprêsa Gráfica
N.° 506.474 - Super M(-.resdo
do Brasil.
N.° 455.551 - Caferuar
SoO Cruzeiro S. A.
Belacap Ltda.
ciedade Cafeeira Ltda.
N.° 525.262 - Emprêsa Gráfica
N.° 525.720 - Sedaph Societé
N.' 456.930 - Indústria de MóN.° 506.715 - A.V. Faria.
O Cruzeiro S. A.
D'Applicailons Pharmaceutiques.
lho
Marutti Ltda.
N.°
507.359
Afim
S.
A.
N.° 525.263 - Emprêsa Gráfica
N.° 525.745 - Dr. Giannino VilN.°
357.814 - Tintas !piranga
Administração
Finanç-is
e
ImporO Cruzeiro S. A.
lardi.
S. A.
tação.
N.° 525.267 - Seisa - ExporN.° 525.746 - .Dr, Giannnio VilNs. 509.479 - 509 582 tação e Importação S. A.
lardi.
N. 451.820 -- Tintas lpiranga
509.483
509.485 - 8, A.
N.° 525.277 - Castro Materiais
N.° 525.764 - AF/ - Importa- 509.486--509.484
509.487 - 509.488 de Construção Ltda.
e Exp ortação S. A.
N." 458.339 - Betubras S. A.'
509.489 - 509.490 I. A. P. dos - Pavimentações e Revestimentos
N.° 525.278 - lacas Indústria
N.° 525.780 - Niqueladora industriários,
de Cimento Armado • Saracuruna Erwi Ltda.
N.° 459.445 Indústrias Beu.
Ltda.
nidas
Irmãos Carneiro Ltda.
N.'
523.331
Cafe
e
Bar
N
S.
, N.° 525.808 - Confecções Pe- das Neves Ltda.
N.° 525.294 - Helman S. A. - ro/a
N.° 459.781.
Societá BhodiaLtda.
Empreen dimentos Civis.
N.° 523.337 - HO - Incorpo- toce S. p . A.
N.°
525.838
Drogalar
Ltda.
N.° 525.297 - Depósito PaulisN.° 460.496 -- Jomes 'Nen' Co.
Ns . 50. 257 - 500.258 - radora e Lançamentos Ltda.
ta de Bebidas Ltda.
(Shcffield)
Limited.
N.°
523.339
Produtos
Auro
500.259 - 500.260 - 500.262 - Preto Ltda.
N.° 460.449 - 01 inda Antoparts
N.° 525.303 - Editôra Gráfica 500.264 - 500.265 - 550.266 Latina Ltda.
500.219 - 500.221 - 500.223 - N." 523
Waldomiro Lopes Ltda.
N.° 525.306 - Z oroastro Al- 500.224 - 500.225 - 500.226 -- de Barros.
N.° 460.765 -- Indústria Menetmeida.
r
n de Moagem S. A.
N.°
523.365
500.227
500.228
500.229
Poliprint
S.
N.° 462.768 - .Etablissetnent
N.° 525.332 - Pubilix - Pro- 500.230 -- 500.231 -- 550.233 -- - Indústrias de Papéis e Artes
dutos para Pintura Ltda.
Marquint, Grande Marques inter500.234 -- 500.235 -- 500.237 -- Gráficas.
N.° 525.343 - José J. San S. Á. 500.238 -- 500.239 -- 500.240 -- N.° 523 368 - Renancença S. A. nal-tona/e.
500.241 - 500.242 - 500.243 - Ediç3es e Música
Indústria é Comércio.
N.° 462.769 - • Etablissement
N." 523.401
500.244
500.245 - 500.246 Pagersta Cruks Marquint, Grande Marques falei-.
N.° 525.375 - Construtora Am- 500.247 --500:248
Aktiebolag,
500.250.nationale.
bar S. A.
N.° 525.381 -. Transoprtadora 500.251 - 500.252 - 500.253 - N. 523 417 - Cal Jaragilá InN° 463.1379 - Pronto Serviço
500.254
500.255
500..256
Ltda,
dústria e Comércio Ltdt.
L aboratório Climax S. A.
de TV S. A.
N.' 525.411
Colgate PalmoN.° 464.470 -- notário Moreira
N.° 500.269 - Linton Produtos
live Company.
i N." 464.755 - Saint Gobain
AVISO ÀS REPARTIÇÕES
N." 525.429 - Parreiras, Ror- de Belaza Ltda.
S. A. - Indústria e Cometo de
N.° 500.425 -- Societe de ProsPÚBLICAS
- gherri Sz Cia. Ltda.
Vidros.
p ection et D'Inventions TecchiN.° 464.758 --• Saint Giobain
N." 525 463 -- Gráfica Santos ques SPIT.
O Departamento de ImS. A. - Indústria e Comércio de
Ltda.
prensa Nacional avisa às
N.° 500.448 - Depósito - (irVidros.
Repartições Públicas em geN.° 525.467 - Cibloc Comércio calar de Gencros Al
imenticios Li.N.° 464.882 - Indústrias Quíral, que deverão providene Indústria Blocos de Concreto mitada.
ciar a reforma das assinamicas •Decorit do Brasil S. A.
Ltda.
N.° 500.479 - Itaribé Pimenturas dos órgãos ofi,ciais,
Maluca
TintuN- teira Lins.
N." 525.497 .N.° 465.029 - Zair Pinto do
até o dia 28 de fevereiro
ria Industrial Ltda.
Rego.
N." 500.557 - Exportadora e
corrente,
a
fim
de
evitar
o
N.' 525 506 - Eletronia
N.° 465.459 - Tliedorico
I mportadora Corea Ltda.
cancelamento da remessa a
T.tda.
Souza Pires.
partir
daquela
data.
N." 300.593 - Delactoplast InCompanhia de
N." 525 507
N.° 458.497 - ecniércio e Indústria e Comércio Ltda.
Hotéis Comodoro.
dústria de Bebidas Rubi Ltda.

;0
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•
N.° 498.504 - Laboratório Ecio 523.796 - 523.797 - 523.798 523.799 - 523.800 - 523.801 Wemaco Ltda.
523.802 - 523.803 - 523.804 N.° 498.540 - Galera 523.805 - 523.806 - 523.807 tfiR de Embalagens Ltda.
N.° 498.650 - Oldi Indústria e 523.808 - 523.809 - 523.810 comércio de Instrumentos Peças 523.811 - 523.812 - 523.813 523.814 - 523.815 - 523.816 de Aviões Ltda.
N.° 498.728 - Artefatos de Aço 523,817 - 523.818 - 523.819 523.820 - 523.780 - 523.781 9. A.
N.° 498.729 - Fernando Athay Tecelagem Stamptex Ltda.
de Guerra.
N.° 523.843 Caixa EconômiN. 498.730 - Fernando Athay- ca Estadual do Ilio Grande do
fie Guerra,
Sul.
N.° 523.853 - Contek EngenhaN.° 498.770 - 7-- Elizabeth Mutiria Ltda.
nho de Queiroz Vieira.
N.° 523.854 - Companie Inter
N.° 498.822 - Laboratório Qui:
lide° e Farmacêutico Comarcha national des Wagons Lits et des
Grands Expresso.
Ltda.
N.° 523.859 - Auxiliadora PreN.° 498.903 - SAIPE Sociedade Anônima Indústria e Peças dial S. A.
e Equipamentos.
N. 523.876 - Audio Visual PuIV.° 498.908- Dissenha S. A
blicidade Ltda.
- Industria e Comércio.
N.° 523.902 - Marianno OlymN.° 498.909 - Dissenha 3. A pic, França Jr.
- Indústria e Comércio.
N.° 523.910 - Tipografia e PaN.° 498.943 - Confecções Ma- pelaria Chaves Ltda..
laica I.tda.
N.° 523.911 - Roberto Pacca
N." -499.312 --- .1. Pereira S. A. do Amaral.
- Comércio e Importação.
N.° 523.914 - Casa Transistor
N. 499.409 - Lojas Fred Rel-de Rádios Ltda.
aar S. A.
Agro Industrial
N.° 499.537 - J. Pereira S. A. Duas
Lida.
, 1.5
N Vidas
5 3as 93
Vi2d
- Comercio e Importação.
N.° 523.936 - Indústria de
N.° 499.573 '-- Indúsiria de Cho- Óleos Pacaembu Ltda.
N.° 523.946 - Coppimrtr Corolate Lacta S. A. •
N.° 499.681 -- Conserva Ode- niércio e Reprs. Ltda.
N.° 523.949 - Artefatos de Páialch S. A. •
N.° 499.817 -fosé Oliveira pel Real S. A.
N.° 523.962 - Adm. Franco
Moita.
Pualista S. A.
N." 499.889 - Braspla 3. A. Indgf stria e . Coméredo de Matéria N.° 523,967 --- Eteocles Carlos
Alberto Laurindo.
Plástica.
N.° 523.970 - Big Bons [móÇ\ N.° 499.938 à-- Santa Francisca
•
6. A. - Comercial e Exportadora veis em Geral Ltda..
N.° 499.949 3 11 Decorações e N. 523.987 - Tudamo S. A.
Instalações Ltda.
Adm. de Bens.
N.° 523.496 - Açougue Alvora- N.° 523.994 - Albano Coelho
da Ltda. - Prossiga-se substitu- Gonçalves.
N.° 523.996 - Tornas Cabrera
Indo a classe 50 pela 38.
Cabrera.
N.° 523.854 - Bazar Santa TeN.° 523.997 - Manikraft S. A..
resinha Ltda.
Indústria
de Papel e Celuloíe. ,
N.° 525.869 - Winimag - 1mN." 523.558 - Saad Sport Co-,
plementos Agrícolas Ltda.
N.° 525.402 - Banco Riogran. m Ar cio o licores. Ltda. dense de Expansão Econômica N.° 523.561 - Samimo Cirur3. A. - Prossigase substituindo gia Ltda.
N.° 523.580 ---, Ivo Pavão.
a classe 50 pela 38.
N.° 523.581 - Thomaz Ceneviva
N.° 525 131 - Mate) Materiais N.' 523.582 - Alvaro Paschoae Eletrodos Ltda. - Apresente fino.
novos exemplares com etiquetas N.° 523.584 - João Bordinhão
coladas. stihsliiiindo :i classe 50 & Irmãos.
pela 38.
N.° 523.586 - Cano tizzini.
:
N.° 523.588 - Derigi & silvate.
Expediente da Seção
PubliN.° 523.590 - Elbi
. de Exame Formal de Marcas cidade
Ltda.
N.° 523.644 - União Nacional
De 25 de *janeiro de 1967
•
dos Estudantes.
•
N.° 523.646 -Clonesil ComerExigências
e Repres.
Térinos com exigências a cum- cioN.°
523.647 --Societé de Proof.' :
.Chimiques D'Auby.
N." 497.737 -- Indústria de MáN.° 523.648 -- Societé de Pro.
dtrits Chimiques D'Auby.
quinas Ergo!) Ltda.
N . - 497 886
Paglioto & Cai- . N.' 5'.3.3.659 - Societé dc Produits Chin:tiques D'Auby.
iro 1.1da.
N.' 523 650 - Societé de ProN." 497.880 - Nelson Federico
duits Chi:migues D'Auby.
Palay Mir.
N." 497.909 - Elevadores Sur
N.° 523.651 - Societé de ProS. A . Indústria e Comércio.
titias Chimiques D'Auby.
Nestle S. A.
N." 493.044
N.' 523.652
Societé de ProNs . 523.782 - 523.783 - clu its Chirniques D'Auby.
N.° 523.653 -- Societé de Pro523.784 -- 523.785 - 523.786 523.787 -- 523.788 - 523.789 - (Mis Chimiques D'Auby.. • .
523.790 -- 523.991. - 523.792 - N.° 623.654 -- Societé de Pro528.793 - 523.794 - 523.795 - Mis Chimiques D'Auby.
°
•
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N." 523.714 - Jorain Euslaquio
N.° 523.655 - Socidé de Proda Silva.
duits Cliimiques D'Auby.
.1oliannes Irrita
N," 52. .7 .31
523.1356 - Societé de V roEmil kopke.
Chimiques D'Auby.
ti ti
N." 523 737 - Casa trajá de
59 3:657 - Societté de Pra- Sceose
5Talliados „kin.
tluils Chimiques EVAnby.
523.711
111agdalena SusiN."
de
Pro623.658 Socicté
mova.
duits Chtiniques D'Atiby.
N " 523 747
lioniingos BicarN." 523.659 -- Sociek (' f• ?
iii Marelutiii.
duils Cliiiniques D'Auby.
N." 523.753 - Praire EngenhaN.° 523.660 - Soeieté de Pra
tia Lida.
diiiIs Chimiques D'Auby.
N." 523.7111 -- Indústria Gyp.
N.° 523 661 - Societé de Pro
sun] Bocha Panieis (1) Brasil Li.
chins Chimiques D'Auby.
P-n
N." 523.1362 - Societé
Beta S. A. Adm..
N" 523.771
duns Chimioties D'Auby.
N." 623.663 Societé de Pro- Hle Fita'.
Chimiques D'Auby.
Alfa S.A. Alm.
I N. 523.772
N.° 523.664 - Societé de Pl. ° .
Bens.
dulls c h; ininues D'Auby.
Nd a:ira 11 a guasN. o 3 .
Pio- só Lb:a.23.773
N.° 623.665 -- Societé
dons chiminues D'Auby.
n -- Casa de Couroa
!_
3s .771 .Ida
N.° s':
N." 523.666 - Soeleté de Pr Odoi ts Chimiques D'Atiby.
N." 59 3.3 -13 - Vila B i ca Aite-.
N." 523.667 - Socielé de Pra- analo '1:1 Nbelt.iett
O Bei dos Calça.
N." 5'13.583
duits Chimiques
N.' 523.668 -- Societé de Pra- dos - Durval Penedo - Classe 36
i-11e liS raihl i cado em 282 62.
duits Chimiques D'Auby.
N." :323.937
Pera - Pera
S.° 523.1370 - Societé de l'rorerrauens o Adm i nistração 'Ltda.
duits Chimiques D'Auhy.
623.671 Societé de Pra- ,- Class- 11 - Clichê publicado
:mu 1-3-62
duits Chitniques D'Atiby.
N.° 523.672
Societé de ProDiversos:
duits Chimiques D'Auby.
de
PraN."
485.871 - Comarca S. A..
N." 623.674 Societé
Plásticos e Materiais para Tapc-t
duits Chimiques D'Auhy.
- Prossiga com exclusão do
N.° 523.675 - Societé de Pro- çaria
que
foi
grifado it fls. 16 e retifiChimiques
D'Auby.
iRiits
N.° 523.676 - Societé de Pro- que onde couber.
duits Chimiques D'Atiby,
N.° 524 622 -- Bar e Café Reli
N.° 623.677 Societé de Pro- Ltd._ - Prossiga substituindo a
dults Chimiques ID'Atthy.
-lasse 50 pela 38.
N." 423.678 - Societé de PraN.° 524 623 -- Churrascaria 9
duits Chimiques D'Auby.
de Julho - Prossiga substituindo
N.° 623.679 - Societé de Pro- it classe 50 pela 38.
duits Chimiques D'Auby.
N.° 525.010 - Consulta Serviço
N.° 523 . 680 Societé de r
lnformatiyo,da Indústria
Prosuits Chim iques :D'Atiby. de Pra- nsi. m3ssubstitnindo a classe 50 pela
523.681 - Societé
duits Chimiques D'Auby.
N.° 525 142 - Real ótica Jóias
N.° 623.682 - Societé de Pr° - e Relógios Ltda. - Prossiga-se
duits Chimiques D'Auby.
com exclusão de relógios, etc.,
N.° 523.683 - Societé de Pi o classe 8 cole etiquetas.
Chimiques
D'Auby.
duits
N.' 525.301 - Bar e RestauratiN.° 523.684 - Societé de Pra- te Claudia Ltda. - Prossiga-se
duitã Chirniques D'Auby.
substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 523.685 -- Societé de PraN.° 525.305 - Bar e Café Peiduits Chimiques D'Auby.
xeiro Ltda. - Prossiga-se subsa
N.° 623 686 - Societé de. Pia- titulado a classe 50 pela 38.
'
duits Chindques D Auby.
N.° 524.355 - Depósito de MaN. "523.687
Societé de Pro- teriais para Construções Brasiluso
duits Chimiques D'Auby.
Ltda. - Prossiga substituindo a
N.° 623.088 - Societé de Pro- classe 50 pela 38.
duits Chimiques D'Auby.
N.° 525.465 - Comércio do
Societé de Pr- Meias Sor/leias Ltda. - PrOssiga
N.° 623..688
D
Auby.
'
duits Chimi ques
substituindo a classe 50 pela 38.
N. 0523.690 .-Societé de PraN.° 525.494 - Umuarama dd
duits Chimiques D 'Auby.
Construções Ltda. - Prossiga-se
N.° 523.691 - Societé de Pro- substituindo a classe 50 pela 38.
duits Chimiques D'Auby.
N.° 523.692 - Societé de Pro- N.° 525.503 - Ecolex Ltda.
Escritório Contábil e Organização
duits Chimiques D'Auby.
N.° 523.693 - Socleté de Pro- de Sociedades - Prossiga subsa
tituindo a classe 50 pela 38.
luits Chimiques D'Auby.
N.° 525.504 - Núcleo Brasil Ia-.
N.° 523.694 - Societé de Prodústria e Comércio Ltda. - Prosa
duits ellimiques D'Auby.
Societé de Pro- siga substituindo a classe 50 pela
N.° 623.695
n.° 38.
duns Chimiques D'Auby.
N.° 525.518 - João Ferreira
1‘1.° 523.696 - Societé de ProLeuenroth - Prossiga substituiuduits Chiminues -D'Auby.
N." 523.697 -- Societé de Pro- do a classe 50 pela 38.
N.° 525.604 - Levy Gomes Fl.
duils Chireinties D'Auby.
N.° 523.698 - Societé de Pro- lho - Prossiga substituindo a
( 1 , 1 r0(01 p,, D'Auby.
classe 1 pela 16.
N." 525.645 - Panificador()
N.° 523.702 - Deutsch° ElelsRainha do Triangulo Ltda. -ahlwerizo Aliiiengesellsdhaft.
523 712 - ConDhia dc Pros c; ga substituindo a classe 50
pela 38
Cigarros Sinimbú.
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N.' 525.647 - Mercearia Cong.
T . 523.454 Metalúrgica Aericsortl NO 523.993 -- Irmãos Jardim & Cia. No 226.221 - Hercules - Herr-ales
roental Ltda. - Prossiga substi- tda. - Prossiga substituindo a das- Ltda. - Prossiga eube:ituindo a Clas- Filter Corp. - Cl. G.
se 50 pela 38.
N9 450.758 - Ricoh - Riken Koe 21 pela 6.
tuindo a classe 50 pela 38.
NO 523.543 - Cerealista Avaré Ltda. gaku Rogio Raisha. - Cio s- •
N° 523.499 Comp. de Madeiras
N." 525.654 - outrina S. C.
- Prossiga substituindo a Cl. 50 rela se 8.
Assistência Jurídica Contábil - e Ferragens Serrai. - Prossiga subs- 38.
Prossiga substituindo a classe 50 ituindo a ci. 50 pela 38.
No <'.97.03 - Dulanied -- 12 - The
No 523.591 - Ind. e Com. Pclaris •
Cempany - Cl. 3.
N9 523.539 - Mercearia Tupan Lipela 38.
N.° 525.680 - Auto Pe g as Pru- mitada. - Prossiga substituindo a das- Ltda. - Prossiga substituindo a Ciasde f r id s
Mercas
:e 21 pela 6.
dente de Morais Ltda. - Prossiga e 50 pela 38.
S A.
488.73
-Couros
Rerh1i
Nv
N9 498.986 - Indústrias de Meias
substutindo a classe 50 pela 38.
N9 523.594 - Mauricila Comercial e
N.° 525.685 - -Viação Benf:ca Ltda. - Prossiga com exclusão de le- Agropecuária Ltda. - Prossiga subs-• Corturne neener - Cl. 35.
N9 479.577 - Plu 1-Sal - João de
litundo a Cl. 50 pela 38.
Lida. - Prossiga, como titulo na ques.
•
Macedo - CI. 2
523.700
Deutsche
EdelstahlN9
classe 33 da class q . vigente.
N° 499.391 Lojas Fred Keller
D2SiSé1IC(1. de P roces 2os
N.° 525 803 - Comérc'o e Na- S. A. - Prossiga com e yclusão d . al- werke Aktiengesellschaft - Prossiga
com exclusão de cruzes de malta.
veeen-ão Vale do Rio Pequeri S. A. mcfadas e retifique-se on%e =hen
Gul'herme Matiello( na pedido de
Prossiea s ubstituindo a classe
No 523.701 - teutsche Edelstahl- c':tst( ceia da rira Guillisrina termo
\1.° 499.543 - ind. de Instramentos
-werke Aktiengesellschaft - Prossiga 5:'6.£37) - ..Nocte-ee a desisUncia.
n." 50 pela 38.
Mus 'ais Guarani S. A. - P
N.° 525.845 - Bar e Café Bali- se cem exclusão de estojos e retifique com ---clusão de fieiras e fiadas.
C 13 E - Cia. B:asileira cie Fatio.mi: Ltda.
Prossir'a substituindo nide couber.
N9 523.740 - Com. e Ferrag:ns San- ',ia (no p2d.1::3 de cic: ;2ieric i a da mará classe 50 epla 38. •
N9 499.569 - Ornatex Organiza- fer Ltda. - Prossiga substituindo a ca Visoflex idimo 563.123). - AnoN.° 525.848 - Materiais para ção Mercantil de Inciúst,eas Texteis Cl. 50 pela 38.
le-se a de:da:Creia.
Construção Manha Ltda. - Pros- S. A. - Prossiga com . exclvsão de
523.712
.Solerval
Comercial
e
N9
:as
ai rfe substiteL:ndo a classe 50 pela bandeijas domicileres, molduras e por- ^--renecud.-a- Ltda. Prossiga sobs51." 38.
Têemos
com
e
guciaS
a eimprir:
ta-retratos, e rent (lie onde couber.
tituindo a Cl. 53 pela 38.
X. 55.81 - Lingerie Zaks
N° 523.873 - Audio Visual Publi7 - Edmundo Maria CaMtalgráfica Cace: S. A. (junto ao
Ltda. - Prossiga substituindo a cidade .Ltda - Prossiga :iubstituindo vallari - Prossiga substitnindo a Cias- re. 23.2l5.
cle e se 50 pela 38.
-e 11 pela 44.
a cl. 50 re.a 38
N9 32.822 - De Maio Grilo S.A.
No 523.739 - Edmundo Mario Ca- Ind. e Com. dr Pea.'s pe ea AutomóN.° 525.836.- Lanches Bar Nilo
1.19 523.923 - Bar Padaria e ConLida. - Pross i ga substituindo a feitaria Metrópole Ltda - Prossiga vallari - prossiga substituindo a r..nas- veis.
se 11 pela 44.
elnase 50 ne:e 38.
snristituindo a c/ q() pela 3...i
uno Henrique-e!
75N9 525.891 - Avícola Real Ltda.
No 523.770 - Edmundo Mario CaN9 523.926 Farmácia PiracicabaDiversos
e-- Prossiga substituindo a cl. 5U pela na Ltda. - Prossiga substituindo a rallari - prossiga substituindo a C los38.
se•38 pela 44.
cl. 50 pela 38.
N9 515.:.52 - Shall Brasil S.A. (,:leN° 523.955 - Pauificadori Amável E xpediente das Divisões e Seçõei.
N° 525.895 - Dim Diamantes Intróleo) - Desarqu1ve-re o IsrGei.lso•
dustriais Moix Ltda. - Prossiga subs- Ltda. - Prossiga substiteinori a cl. 50
N9 557.171 - Ind. e .com . GuaraRepublicados
ny S.A. - Torno cern ri1eito o des-.
eiteindo a cl 50 pela 33
pela 38
pacho de crruivamento publicado em
N° 523.96 1 - ir.4. Mecânica WhiRio, 25 de janeiro de 1967
N° 525.139 - Motrauto -- Moerauto, Motores e Automoveis Ltda. te Ltda. - Prossi ga sul-)siituitido a 'Notificação - Uma vez decorrido 6-4-56 e cle':annino que se prossiga no
o prazo de reconsideração previsto pelo' exame da p'-'. it'o de prorroge^ão.
- CL, 7 - Clichê publicado em 13 cl. 50 pela 38.
N9 672.717 - M-cânica Martini LiN9 523.082 - Ast-ofilm P2odutora art. 14 da lei 4.048 de 29-12-61 e mais
de março de 1962. - ..rossiga subs- Tc no sem efeito o despatit, r ido a classe Sete pela Seis com Cinematográfica Ltda. - Prosaga dez dias para eventuais juntadas de i mitada
•cho que arquivou o presente processo
reconsideração e do mesmo não ca
ex-",:so da expressão Eetc. Apresente substituindo a Cl. 32 pela 8.
N9 523.989 - Comercial Vitória Li- • valido nenhum interessado, serão e determino elle Ee prossiga no ana dita da publicação do clichê e cole
damento do me mo.
Prossiga substituindo a expedi dos os certificados abaixo:
mitada
etioueeis.
N9 606.516 - - Indústrias José ;Soão
.
N9 500.578 - Compramabil Soc. Classe 50 pela 38.
Marcas Deferidas
ItbdCI.a. S.A. Nada há que deferir,
N9 523.992 - Expresso Rodov1ário
Imobiliária e Compras Gerais Ltda. - Atlântico Ltda. - Prossiga substituNo 470.662. - R. B. 50 - Bausch' tendo em visto_ o que consta da iniorProssiga-se como titulo de Estabele- indo a 'il. 50 pela 38.
macão de fls. 8.
& Lomb Inc. -• C11. 8.
N9 529.557 - ar,vrerke Hoechst
cimento, na classe 33 e retifique-se
Desarquive-se
onde couber.
Aktiengesellschaft
o processo.
N° 500.790 - Org. Técnica de TeN9 670.726 - Seireões • Literárias
lefonia Orgatel Ind. e Com. Ltda. Ltda. - Torno se meíeito o despacho
Prossiga-se como titulo de estabelecide arquivamento pul. : icado em ....
mento, na classe 33 e retifique-se oncl'e
26-1165 - e determino que Se Pross i
couber.
-ganoexmdpifls.2
N9 501.045 Metalrica S. A.
No 524.247 - Augusto caldas &
Indústria de Artefatos de Metais. Cia. - Dsarquive-se o processo.
Prossiga com os exemplares de fls. 13
J. Pedro de Azevedo,
N9 .532.217
a 17.
- Desarquive-se.
N9 501.258 - Cirmak Comércio de
No 529.558 - :i:varwerke Hoechst
VOLUME
Aktiengesellschaft Desarquive-se a
Máquinas Ltda. Prossiga-se com os
exemplares de fls. 9-11, fazendo-se
processo.
ATO5 DO PODER LEGISLATIVO
retiifcações completas face à. mudança
N9 488.355 - Cia. Produtora de
Vidro Providro - Torno sem efeito c
de classe.
despacho de arquivamento publicado
Leis de outubro a dezembro
N° 501.765 - Tintas Supercor Ltda.
em 5-10-66 e determino sejam apre- Prossiga-se com os exemplares de
Divulgação n° 985
sentados novos exemplares com exclufls. 9-11, com exclusão de betume 2
são dos artigos grifados a fls. 5 manPREÇO: Cr$ 6.500
',liguei, retificando-se onde couber.
tendo assim a exigência anteriormenN° 502.015 - Oficina Mecânica
te feita.
Cidade Dutra Ltda. - Prossiga-se
N9 544.951 - Angelo Corotta
VOLUME
VIII
como Titulo de Estabelecimento, e ree
& Cia. Ltda. - Torno sem efeito
efique-se onde couber.
o despacho de arquivamento publica- •
ATOS DO PODER EXECUTIVO
N9 503.514 - Oficina Mecânica
dê andamento ao pedido de prorrodo em 24-7-63 e determino que se
Lapa Ltda. Prossiga-se como finito
Decretos de outubro a dezembro
gação.
de Estabelecimento, retificando-se onde
No 406.156 - Sinalva S.A. Com. e
Divulgação u° 986
couber à vista das modificações haInd. - Arquivese o processo. Exigên
vidas.
PREÇO: Cr$ 8.500
-cianãoumprd.
N° 503.846 - Transportadora SchIlatter Ltda. - Prossiga-se como titulo
Reconsideração de Despacho
A VENDA:
de estabelecimento e retifique-se on,..5
Porcelana Real S.. (na reconsdiecouber.
ração de despacho que defedu marca
Na
Guanabara
N9 504.690 - Breda Transportes e
P A eêrmo 440.311) - Nego acolhiTurismo S. A. - Prossiga-se como
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
mento ao pedido de reconsideração de
titulo de estabelecimento e retifique-se
• despacho por julga-lo improcedente e
Agência I: Ministério da Fazenda
onde couber.
mantenho o registro recorrido.
N9 523.381 - E. F. Drew fj Cia.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta/
consideração de do:si:lacto que deiellu
São Paulo Alpargatas S.A. (na reLtda. - Prossiga substituindo a dasmarca
Ribeiro térnio 463.428) -- Nego
Em Brasília
Se 1 pela 28.
acolhimento ao pedido de recon3-IdernN° 523.397 - Serviço Internacional
Na sede do D . I . N .
ção de despacho por julgá-lo improcede Viagens e Turismo S. A. Tour
dente e mantenho o re gistro eee.:rrl.Service. Prossiga substituindo a
do.
el. 50 pela 38.
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Publicaçâo feito de acordo com o art. 230 do Código da PrcpriednEe Industriai. Da data da publicado começarâ
a wrrer o prazo de 60 cilas para o deferimento Co pedido. Durante esse prazo poderão apresentar CURO aposições ao Depeartersix,
W2.0.031E2 d.11 Propriedadn 187..ditetrial cquêles que se Stilg arem prejudicadas cosa (§) iltedICZMAC de registro reverte:.

Termo n.° 739.875, de 20-7-66
Raphael Jaiet
. São Paulo

Termo n.° 759.881, de 20-7-66
(Prorrogação)
' Bicicletas Monark S. Â.
São Paulo

UNIÃO CULTURAL
KR ABE BRASILEIRA
PAULO —
-

Termo n.° 759.883, de 20-7-66
(Prorrogação)
Monteiro 5 Irmão Ltcb,
Ceara

PRORROGACÃO
CARAPE

PRORROGAÇÃO
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termos na. 759.878 e 759.879, de
20-7-66
(Prorrogação)
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO .

Classe 42
Aguardente
—
Termo n. 9759./l84, de 20-7-66
Caravelle Tintas Ltda.

CHARLIE
BRA523

OMAR
QtruMntria
Classe 22
Para distinguir . Fios e linhas de feda
espécie, fios -e linhas, torcidos ou não;
Classe 21
Ci JS e linhas em çerai para boroados.
costura, tecelagem, tricotagem e para I Motocicletas, bicicletas e suas partes
integrantes
trabalhos manuais: fios e linhas obtidos por processos químicos: fios de.
Termo n.° 759.882; de 20-7-66
raion para pneumáticos e linha de
(Prorrogação)
pescar
João Batista Vieira Bastos
Rio Grande do Sul
ela se 3b
Para distaighir • Artigos de vestuários
e roupas feitas m geral: Agasalhos.
PRORROGAÇÃO
aventais, alpargatas anáguas, -blusas,
botas, botinas. blusões. boinas babadouros. bonés, capacetes cartolas caraJVHY
puças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols. calçados, chapéus. cintos.
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e 3e crianças calções, calClass, 18
ças, camisas, camisolas, camisetas.*
cuecas. ceroulas colarinhos cueiros 3 ,e s distinguir: Perhunes. essências. Cit
saias, casacos, chinelos, dominós. echais água de cclônia. água de touca
pes fantasias; fardas para militares. ao- sador. água de beleza água de guina
legiais,. fraldas galochas. gravatas. gor- a- otm de rosas, água de alfazema água
ros, ogos de angarie, Manetas. legues uara barba. loções e tônicos para
luvas, ligas, lenços. mantõs meias: cabelos e para a pele. brilhantina banmaiôs mantas, mandrião. mantilhas, Pa- dolina. "batons" cosméticos. fixadores
ietós, palas, penhoar, pulover. pelerinas; de penteados. .petróleos. óleos para os
seugas. pouches. polainas pijamas. pu- cabelo. creve rejuvenescente. cremes gorquimonos. regalos. durosos • pomadas para limpeza
nhos, perneiras
robe de chambre. roupão. sobretudos. pele e 'maquilage" depilatórios. desci.
suspensórios. saídas de banho. sandálias, lorantes vinagre aromático. pó de arroz
sueteres, shorts, sungas. stolae ou slacks e talco perfumada ou não. lápis cara
toucas, turbantes ternos, uniformes
nestana e sobranceiras. preparados para
e vestido.
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo- n.° 759.880. de 20-7-66
para barbear, sabão liquido perfuma&
(Prorrogação)
ou não, sabonetes. dentifrícios em Pó
Lanifício Sulriograndense S. A.
pasta ou líquido. sais perfumados Pare
Rio Grande do Sul
banhos. pentes, vaporizadores de perfu.
-na. escõvas para cientes cabelos, unhas
PrZUVWZ.3AÇÃO
s cílios. samenhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolrif2 II
ventes e vermzes removedores da cuti
cuia. glicerina perfumada para os cabe
ios e preparados para descolorir unhss
Clases 23
¡cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
sara a pelP
Tecidos em geral

Classe 16
Tintas ara construções
Termo n.° 759.885, de 20-7-66
Indústria e Comércio de Artetetos
Metálicos Coacabana Ltda
Geanabare

Té.,-mo a.° 759.88& de 20-7-66
Cerâmica jacarandá Ltda.
Minas Gerais

Cerâráca
Jacaranda Ltdà,
Nome comercial
Termo n.° 759.889, de 20-7-66
t.lântica Materiais de Escritório Ltda.
Minas Gerais

Atlântica v1atràj4
da Escritárbitta,
Nome comercial

CCP/ACAUÃ-X[1
ou p csumn EtZl-CRA
Classe 11
Emmy:c/ores para roua
Termo n.° 759.886, de 20-7-66
(Prorrogação)
Casar GuMle
Guanabara

FNCGROGAÇÃO

U

Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.° 759.887, de 20-7-66
Umtour — Turismo Universal Ltda.
Minas Gerais

Classe 313
Impressos eco geral. papéis de zarn. papéis de escritório, papéis de oficio. papéis para contratos e pr000stas, cartões
comerciais, envehrses, praspersos, recibos, faturas notas :etras de camba,. notas promissórias títulos societários orornoçoões de vendas, chames: anercios
?ublicidec les, cederes, taboletas e
propaganda em geral

'7'erm on.° 759.891, de 20-7-66
Indústria e Comércio de Joias Dom
Ltda.
Guanabara

ss2 15
Adereços de metais preciosos .ceola
nrecosos e scas imitações adereços de
Pedras possessas e suaâ imitações.
e suas imitaçôes. alianças, anéis. artie
gos de 4antasia de metais preciosas,
balagandans d 5 metais preciosos eis
çerni-preciosos bandejas de metais praa
ciosas. berloques de metal preciosos,
brbcos'fie metal precioso co sara
areeosos. bules de metais preciosr-2,
carteíres de metais- preciosos, colsretS
de metais 'prectems • co semi-precioso
cantas de metais 'preciosos. cepos e
ciosos, diamantes lealdades, fio de ouro
Fio de prata, fivelas de metais precita:,
ÇCS cafeteiras de metais creciosca. 1,61aG
lótas falsas lanteiolas de metais pre,
ciosos. medalhas .de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações. pallos
de ouro pedras preciosas Para 16las. te.
citas seael-areciassas para Jóia pérolee0
e imita:J.-2s -22 pérolas. r:ratos de me.'
tas preciosos, serviços de chá e de cafõ
de metais preciosos, serviços de licor
Is metal precioso serviços de refres,os
de metal precioso, serviços de salarine,
• fmras ris metal precioso. çereicos
lias • e-e,
• rvete de metal precioso,
metal,
m tala prectosc3
vs-sin
curnalinss
metais irei- gni as
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MARCAS DEPOSITADAS
AITIL

Publicaçao feita de acareio com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se lula arem prejudicados com a concessão do registro requerido

a

9

Termo n'. 759.890, de 20-7-66
Geraldo Casé
Guanabara
tts

9

Termo n. 759.893, de 20-7-66
SETECA Serviços Técnicos de Contabilidade e Administração, Sociedade
Civil
Guanabara

GERALDO CASÉ ‘----, PRODUÇÃO DE COMERCIAIS

Classe 32
Par,: distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, Órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n. 7'59 .892, de 20-7-66
IvIuguet — Cabelereiros Ltda.
Guanabara
•

9

SETECA
Classe 33
Titulo
Termo n.° 759.894, de 20-7-66
Villa Real Cabelereiros Ltda.
Guanabara

,

Classe 48

.

tenr es carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desfia
aacieiras. estribos, escadas rolantes. ele.
,adores para passageiros e para carga,
ZURITAMIL
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Classe 41
Para distinguir e assinalar amido de locomotivas. lanchas, •motociclos, molas.
mandioca e de milho para fins alimen- motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas. navios Ônibus. para-choques.
ticios e alimentício-industriais
para-lama.
brisas, pedais. pantões,
Termo n. 759.897, de 20-7-66
rodas para bicicletas. ?vaca, nara hi-icleIndústrias de Conservas Ardéa Ltda. tas. reboque -adiadores para veículos,
Rio Grande do Sul
rodas para veiculos seuins, triciclos, tirantes para veículos. vagões, velocípedes. varetas is contrôle de afogador e
u:e,isrador r,
rol, ibus. varaes de
• PRORROGAÇAU
carros oletas ara carros
Termo n.° 759.900, de 20-7-66
Volkswagenwerk Aktierigesellschaft'
Alemanha
Indústria rasileira

9

ICAL

•
Classe 41
Abacaxis, alface, ameixas, ameijoas,
aveia, azeitonas, bacalhau, bananada,
biscoitos, compotas de pêcegos, de figos
e outras frutas, conservas, confeitos, doces em geral, ervilhas, farinha de amêndoas, forragens, gelatina, geléia, goiabada, goma de mascar, legumes, leite,
lentilhas, línguas, mangas, marmelada,
marmelos, massas alimentícias, queijos,
salsichas
Termo n.° 759.898, de 20-7-66
IV'prina Costa de Sá Freire
•Guanabara

.

Classe 48
?ara distinguir: Perfumes , essências. esttratos. água de colônia, água de toucando?. água de beleza, água de quina.
Água de rosas, água de alfazema, água
um barba, loções e tónicos para os
.abelos e para a pele, brilhantina. banlolina. "batons". cosméticos. fixadores
.le penteados. petróleos, óleos para os
abalo, crave rejuvenescente, cremes gor•
furosoa e pomadas para limpeza da
ele e "maquilage". depilatórios, deso.
imantes, vinagre aromático, pó de arroz
s talco perfumado ou não, lápis para
antena e sobranceiras, preparados para
=belezas cílios e olhos, carmim para
z rosto e para os lábios, sabão e creme
mira barbear. sabão liquido perfumado
sabonetes. dentifrícios em pó.
nata ou liquido. sair- perfumados Para
enhos, pentes, va orizadores de perfisne, esce•vas para dentes, cabelos, unhas
aios, saquinhos erfumadci, preparaios em ó. pasta,' liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas. disso!.
/entes e ve:nizes, removedores da cutimia, glicerina pei fumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
Illos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
•
Termo n. 760.026, de 21 -7-68
Paulo de Oliveira Sarandy
Guanabara

Termo n.° 759.896, de 20-7-66
Amidonaria Zurita Limitada
São Paulo
/

r

p

BRANCO
AZUL
WhitraVR
r
v
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Para distinguir; Perfumes, essências extratos, água de colônia, fama de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água te rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
• LUCIULA
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons' cosméticos, fixadores
Indústria Úrasileira
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gos.
PRORROGAÇÃO
Classe 38
durosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". lepilatórios, deso
EMbalagens de papel, papelão. cartão e
dorantee;vinagre aromático, pó de arroz
.Classe 8
cartolina
—
e talco perfumado ou não, aipis para Instrumentos didáticos para o ensino
Termo n.° 759.901, de 20-7-66
pestana e sobranceiras, prepados para
fácil e divertido da música
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
embelezar cílios e olhos, carmim para
Termo n.° 759.899, de 20-7-66
Alemanha
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Auto Peças Volcar Ltda.
para barbear, sabão liquido perfumado Oficina de
Rio Grande a oSul
ou ati." sabonetes, ienrifrimos em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos, pentes. .vaporizadores de perfu.
me; escóvas para dentes, cabelos, unhes
e riflai,, saquinhqs perfumado. prepara.
101011; e sopialm eysed pd rua sop
praa o tratamento das unhas, dissol.
ventes e vernizes, removedores da cat.'.
cid& glicerina erfumada para os cabelo:
• preparados Para descolo!: unhas.
cillos e pintas ou sinais atificiais. óleos
para a pele
Têrmo n.° 759.895, de 20-7-66
Amidonaria Zurita Limitada
Classe 21
São Paulo
Classe 32
Para distinguir: Veículos e suas partes
-aegrantes: Aros para bicicletas, auto.
Para distinguir: Almanaques,. agendas,
• , FUNDO BNANCO ,
móveis, auto-caminhões, aviões, amorAnuários, álbuns impressos, boletins. ca.
FRIGOM11
'-ecedores. alavancas de câmbio barcos.
7álogos, edições impressas. revistas. 6r.
eanes. braços para veículos. biciclegaos de publicidades, programas radio,
Classe 41
s -arrinhos de mão e carretas. remiônicos, rádlo-televisionadas, peças tea
Classe 38
trais e cinematográficas, programas Pará distinguir e assinalar amidos de •tainraes carros ambulantes, caminhões.
Papei para embalagens
tubérculos ou cereais zç,rros, tratorm carros-berços, carrosdrcensea
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MARCAS DEPOSIT4D4S
Publicação feità de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pablicaçâo começará
prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
a correr o prazo de 60 dias Para o deferimento do gadldo. Durante esse
conranaka de registro requerido
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a

Têrmo n.° 759.902, de 203-1966
óleos Vegetais "Fanadol' S.A.
Paraná

Termo n. 5 759.915 de 20-7-1966
,uspen.s.irl os. saida.s de banho, sandálias, 1
sueterea. shorts. sungas. stolae ou slacks ' Irmãos Bittencourt Indústria e Comércio
Santa Catarina
toucas. turbantes ternos, uniformes j
e vestidos
Têrmós as. 759.909 a 759.913, de
20-7-1966
Canadian Hoechst Limited
Canadá

Termo n.o 759.919, de 20-7-1966
Lebelson Modas Ltda.
Guanabara
n9-"

PRORROCAÇÁ

.47

k

•

Classes: 13, 27, 35, 36, 37 e 48
Titulo de Estabeelcrniento
_

—

Termo n.5 759.920, de 20-7.1966

Indti stri Bt'a ga lei ra

Ótica Rivcr Ltda.
Guanabara

Classe ,41
Café'
• Classe 41
Óleo de soja

gr-Termo tif 759.903, de 20-7-1966
Óleos Vegetais "Fanadol" S.A.
Paraná

Faça Desta Marca
,kt Stiá Faníbrita.',
gasse 41
Frase de propaganda
Termos ns . 759.904 a 759 . 908, *de
20-3-1966
Canadian Hoechst Limited Canadá

•
Classe 22
Fibras. linhas torcidas ou não torcidas
e fios
Classe 23
•
Tecidos
Classe 34
Cortinas e tapeçarias
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuários

• roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas,
botas.. botinas. blusões. boinas baba.
douroe. bonés. capacetes, cartolas. cara•
inças casacão. coletes, capas. chales;
cachr cols. calçados. chapéus, cintos,
detaz, consblnaçaes, corpinhos.. calças
de senhoras e * criança& calções. calças. camisas, camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
salas, casacos, chinelos. dominós. ec.harpe& fantasias, fardas para militere.s. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Nos de !ingeria. jaquetas. leques
Irmas. ligas, lenços, mant6s, meias:
maiôs. mantas. mandrião. mantilhas. miktds, palas. penhoar. pulover. Pelerloam
robe de chambre, roupão, sobretudos'

Classe 22
Fibras, linhas torcidas ou não torcidas
e fios
Classe 23
Tecidos
Classe 31
Cortinas e tapeçarias
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes; capas. chales,
cachecols. 'calçados. chapéus. cintos,
cincas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós.echarpes, fantasias, tardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros., logos de [ingeria. jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. rolpão, sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
susteres; shorts. sungas. stolas ou .slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
r vestidos
•
• /Classe 37

Têrmo n.° 759.916, de 20-7-1966
Banco Brasileiro de Indústria e
Comércio S.A.
Guanabara

Banco Brasileiro
da—Indústria e Comércio S. A.
Nome Comercial
Urra° n.° 759.917, de 20-7-1966
David Calabria
Guanabara

Classe 33
Insíqriia
Termo n.° 759.918, de 20-7-1966
Lebelson Modas Ltda
Guanabara

IndCzatà: Braeàleird.
Classe 8
Óculos, binóculos, lentes, prismas, aparelhos de ótica e microscópios
Termo n.o 759 921, de 20-7-1966
Emmons Jewelers, Inc.
Estados Unidos da América

EIVIDIONS
Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semipreciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos. semi-prectosoa
e suas imitações, alianças, anéis. adi.*
gos de çantasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos ase
semi-preciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de meral preciosos,
, brincos de metal precioso ou semi1 preciosos, bules de metais preciosos.
Icarteiras de metais preciosos, Colares
de metais preciosos ou senil-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos. dedais de metais prefio de prata, fivelas de metais preciosos, cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas, lantcjolas de metais preciosos, medalhas de metais precioso,
semi-preciosos e suas Imitações. palitas
de ouro pedras preciosas para jóias, pedras semi-preciosas para jóia pérola!
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos. serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas,,
de frutas de metal precioso. serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turíbulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos

Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
! e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
Termo n.o 759 . 914, de 20-7-1966 , aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
Cooperativa dos Produtores de LWie oe botas, botinas. blusões. boinas, babaBenfica
douros. bonés, capacetes. cartolas, caraMinas Gerais
puças, casacão, coletes. capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, :ombinações. corpinhos, calças
de senhoras e Ie crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharTermo n.9 759.922, de 20-7-1966—
pes, fantasias. fardas para militares, co•
Sarah Coventry, Inc. •
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorEstados Unidos da América
.
tos. jogos dt, [ingeria. jaquetas. !aguas.
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs. mantas, mandribo, mastilhas. maletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas. pouches. polainas. pijamas. pu- •
Classe 13
nhos. perneiras. quimonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos. Adereços de matais preciosos .serniosos e scas imiraoes adereços de
Leite, manteiga, doce de leite, creme de suspensórios, saidas de banho, sandálias.
leite, coalhada, yogurth, queijo,
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks pedras preciosas e suas imitações, adm..
nos de metais preciosos, semi-preciosos
requeijão e chocolate
toucas, eurbantts, ternos. uniformes
Roupas de cama e mesa

SARAH COVENTRY:
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Publiaaçáo feita do acordo com o are. 1.30 do Código do Propriedade Industrial [XI data
ds, pulalicaçko
CÇ.r..:Ál
41, corne o prazo do en dias para o deaerimento do pedido Duranto
ase prazo podertsei apresentar suas oposiçõee ec Departomanto
Readossaf dis Peo p riecindts Eadustries5 aquê/as quis es julgarem p
reijudicados com si elesneassUD o CeaiRtre re.Quprt_tsuas imitações. alianças, aneis, aro- pedras preciosas e suas imitações,
gos de ''entasia de metais preciosas. nos de metais preciosos semi-preciosas
Nalagandans de metais preciosos ou e suas urtitaçõe afianças. anéis. arei.
gemi-preciosos bandejas de metais pre
gos de 4antasia de metais preciosos.
Ciosos berloques de metal preciosos balagandans de metais preciosos ou
Ceeincos de metal precioso ou g emi- semi-preciosos nendeias de metais prepreciosos. bules de metais preciosos. ciosos. berloque: de metal preciosos
ase cearteiras de metais preciosos, colares brincas da meta, precioso
ou semide metais preciosos ou semi-preciosos
preciosos, bules de metais preciosos
@cintas de metais preciosos. copos de carteiras de metais preciosos, colares
ciosos. diamantes lapidados. fio de oure de metais preciosos as serni-preciosos
lg to de prata, fivelas de metais precis:- contas de metais preciosos..co rsas de
5m cafeteiras de. metais preciosos. jóias Ciosos. diamantes lapidados. fio de oure
golas Falsas lantejolas de metais pre
fio de prata. fivelas de metais precio
ciosos, medalhas de metais preciosos soe, cafeteiras de metais preciosos. jóias
Semi-preciosos e suas imitações gaiaos 'laias falsas iantelolas de metais prede ouro pedras preciosas para 16iaa Pe.
ciosos, medalhas de metais preciosos
elras semi-preciosas para ihia Orolas semi-preciosos e suas imitações Palitos
¢ imitações de pérolas, pratos de me- de ouro pedras preciosas p ara jóias. peCiais p reciosos. serviços de chá e de cate dras semi-preciosas para jóia pérolas
de metais preciosos. serviços de licor e imitações de Pérolas. pratos de me,
de metal precioso, serviços de refrescos tais preciosos. serviços de chá e de cate
de metal precioso, serviços de saladas de metais preciosos, serviços de licor
de frutas de metal precioso. serviç is de de metal precioso, serviços de refrescas
oorvete de metal precioso, talheres de de metal preciosa, serviços de saladas
caceais preciosos. tuributos de metal de trutas de metal precioso. servi ce de
turmalinas lapidadas a C/3SW de
sorvete de mesa! precioso. taeaeree de
metais nreci000s
metais preciosos. turibMos de metal
turmalinas lapidadas e vasos de
Têrmo n.9 759.923, de 20-7-1966
metais preciosos
Sarah Coventry, Inc.
Estados Unidos da América
Termo n.° 759.925, de 20-7-1966
L'Oreal
França "
Classe 13
Adeeeços de metais preciosos .semi.
preciosos e scas imitações adereços de
Classe. eib
pect , iis preciosas -sil is tmt ta cões adat
Xen de metais precicisos. semi-precioso: Para distinguir: Perfumes essências ese suas imitações, alianças, anéis. arti- tratos, água de colônia. água de toucagos de 4antasia de metais preciosos. dos, água de beleza água de quina
âalagandans de metais preciosos ou água te rosas. água de alfazema água
cemi-preciosos bandejas de metais pre para barba, loções e tôni:os para os
dosos, berloques de metal preciosos cabelos e para a pele Prilhantina ban
ârincos de metal precioso ou semi. dolina. "batons" cosméticus fixadores
preciosos, bules de metais preciosos de penteados petróleos óleos para os
carteiras de metais preciosos, colares cabelo creme revanescente cremes gor.
de metais preciosos ou semi-preciosos durosos e pomadas pare !imana da
Contas de metais preciosos. copos de pele a "ctaquilage" Iessilatóricia deso
Ciosos, diamantes lapidados, fio de oure dorantee vinagre aromático pó de erros
ão de Prata,. fivelas de metais precio. e talco perfumado Qp não. :apis oarr
aos cafeteiras de metais precicssos. jóias pestana e sobranceiras. prepados pare
Dóias falsas tantejolas de metais are.
embeiezat cílios e alhos carmim para
Ciosos, medalhas de -nerais preciosos e rosto c para os lâleicis sabão e creme
Demi-preciosos e suas imitações. Siali?os para barbear sabão liquido perfumada
ele ouro pedras preciosas para jóias Pe. co não. sabrinetes. tenrifricio.s em pó.
'd.ras semi-preciosas para ¡Ma pérolas pasta ou liquido. sais pertunu'dos pare
o imitações de pérolas, pratos de me- banhos pentes, vaporizadores de perfuie preciosos, serviços de chá e de café me: esc :Soas
.
para dentes, esbeice. ushas
'ele metais preciosos, serviços de Nom •
saquiuhos perfumado, prepara.
de mesal precioso. serviços de refrescos do em pó. pasta líquidos e tijolo:
Ge metal precioso, serviços de saladas arma o ir-atamento das unhas, dlssol.
de trutas de metal precioso. serviços de ven:tes e vernizes. removedores da cuti
Sorvete de metal precioso, raiheres de cuia, glicerina er'samada para os cabeias
usetats preciosos. turibulos de meea1. e preparadas para descaloir tolheu
tunnalinas lepldadas e vasos se
cfgasi c pinta: ou sinais atificials óleos
rr'tâtO tlreCtet:ns
para a pele
—
Termo n.° 759.924, de 20-7-1966
Termo Il.° 759.926, de 20-7-1966
Sarah Coventry, Inc.
Suchard Holding Société Anonyme
Estados Unidos da América
Suíça

SARAE

FACETTE

Z2:aszo 13

JOPSY,

s\c`.ereçoá da metais preciosos ...semi.
i)s:.,-;•in.w3 e CCRS imitações. adereços -3

Classe 41
esocolCa

COVENMY

Termo n.° 759.927, de 20-7-66
(Prol-rogação)
Dresser Industries Inc.
Estados Unidos da América

Classe 6
Bombas, bombas centrifugas para instalação permanente, dos tipos, horizontal,
difusor de estágios simples ou múltiplos ou do tipo de volita, e bombas
tipo turbina, verticais e de estágios simples, ou múltiplos ,conjuntos de bombas e turbinas a vapor, compreendendo
uma turbina matriz a vapor e uma
bomba centrifuga horizontal ,do tipo
difusor e bombas de embolo para poços
de petróleo
Têrmo n.° 759.928 de 20-7-66
(Prorrogação)
Etahlissernents Kuhlmann
Françs

SOLANTHRM
Classe 1
Produtos corantes, especialmente matérias corantes sintéticas
Tennios os. 759.929 a 759.937, de
20-7-55
Alumínio do Brasil S. A.
São Paulo

classe II
Ferragens, ferramentas, de szeida espécie
cutelaria em geral- e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal. abridores de latas,
arame liso ou tarpaslo. assadeiras. açu.
careiros: brocas, bigornas. baiselas.
bandeilas. bacias. "baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co.
Iheres• para pedreiros correntes. cabides'
chaves; cremones. chaves de paratusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões. canos de
mead. chaves de tenda chaves tsglêsa
cabeções, canecas. cipos, cachepote.
centros de mesa. caqueteteirs-s caisas
para scoadicioiiamento de til mantas.
caldeirões, caçarolas. ç/aale.leas, cate:el.

• rd% coei:hes C.C.:UdOrea. dastirvos, .Czt-

brarliças; aniladas, ensiadões astr--res,
engates. esgu.chos eructes para arreios,
estribos, esferas para arreios. sspainadeiras; Formões. %alces, terro pare :creu
capim ferrollus. facas, tacões, fechas
duras ferro corhux LI carvão, tèruteiras,
funis tórmas para doces. freiO3 IMA a
estradas de terra. trig:deira,s; ganchos,
g relhas oar‘os, ganc sr oa para quadros
g omis p ara oarruagens. lesa-Mias; lie
mas. lâminas, liroreirres latas do liso;
jarras; machadesbas. rizo:as pesa porta.
molas para ecoes-lanas, martelos' da-eretas marrizes:' as:valhas, p uas; isús, oreseiras. porta-pão, porta-jóias. paliteiros
aos, parafusos, sisões. poreaaièira (ospanelas. rol lanas, ralos para o.aa, rebi,
tes, regadores, .erviços de chis e cate,
serras, se 'rotas, sachos. sacsrrolhai te..
:ouras. talheres atlhadeiras iorgueze.
tenaze-s„ Cavadeiras, telas dt arame, ror,
neiras, trincos tubos para encanamento
trilhos p ara pinas de corres taças,
travessas. oiribulos. vasos vasilhames
e verruma
Classe 15
Artefatos de cerânOca (porcelana, Uiança, louça vidrada e outros), para
uso caseiro, adorno, fins artísticos e industriais, instalações sanitárias não
dl:lidos em outras classes
...:lass.e 16
-)are distingui': Materiais para construetes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes balaustres, blia.
aos de cimento. blocos para pavimentação. calhas cimento. cal. Crê. chapas
, solantes caibras. cateilhoes 'colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos. edificações premoldadas, estuque. emulsão
base asfáleica. ost‘.-,:as, esquadrias. esteta,' -as nietálicae nae a construções, [ameias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le função !ages. lage.stas material isol ante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de paredes, ma,
leiras para -onstruções, mosaicos. orolutos de hase asfáltico, produtos para
'ornar m p ermeabilizantes as argamas.
sas ±e cimento e cal. hidráulica, pedrogt:lho. p rodutos betuminosos. impermea.bilizantes liquidas ou sob outras formas
Para revestimento e outros como na pavim e ntação, peças ornamentais de cio
tient° ou gesso tura tetos e paredes.
capei pare Forrar casas, massas antiácidos para uso nas. .:onstruções. Pa rqueies. aortas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de ventilação. teveques de cimento vigas. vigerneutoe e
vieres
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salva.,
vidas, âncoras, cinto de natação, bolas,
para-quedas, etc.)
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluídos em outras desses; artefstos
substâncias químicas não incluídos cm
outras classes
Classe 3/
Tendas, lonas, coureies de transmissão
de tôda espécie, cordoalha e barbante
Material de vedação e mangueira
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Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc. não incluidos nas classes
16, 4 4e 49
Classe 39
• * Artefatos de borracha e de guta percha, não incluídos em outras classes
4–lasse -a)
•
, Ativei: em geras de meta,. vidro. de
IÇO a ideira 'stotadts ou não. Inclusive móveis p,a escritórios: Armários.
armários para (lanhe:J. o e para roupas
usadas. 4tmotaclas. areie tin..:Jos para
banquetas.
móveis. ban cos. cialCõee
bandejas domiciliares. oerços biombos.
carrinhos para chá e cate
cadeiras
conjuntos para dormitórios conjuntos
para saia lantai e sala de visites.
con'••-nos para terraços. •jardim e orara.
fonluntos rlf armários e gabinetes para
topa e cosihtra camas. cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. cassas
de rádios, colchões colchões de molas
- dispensas. divisões. divens. diecotecai
de madeira espreguiçadeiras. escrivani
nhas. estantes, guarda-roupas. mesas
mesmhas .nesinhas para rádio e telev1.
não. mesinhas para televisão, rno!..t/ti:`e.s
para quadros. porta-retratos. pul?srona,
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha.
' p us. sofás sofás-camas travesseiros e
vitrines
Termo n.° 759.938, de 21-7-1966
Musse's Lanches Ltda.
Bahia

USSES
LANNES
LTDA.
•

T D

E F'

Nome Comercial

Termo n. 9 759.940, de 20-7-1966
José Figueiredo
Bahia

Termo n. o 759.939, de 21-7-1966
Musse's Lanches Ltda.
Bahia

,âç.)

<.:Uk
er2
soiantes coiunae,
chapas para cra?..tti.ras. zalnas dagua.
a.uas de descarga para coxos. edinca
,des preernoldadas estugue. elnulSác
astá Rico. estacas :eget drias,e.,tro
.,ras meta 'luas para construe,Oes. ¡alift
rà de netai ladrilhos iamoris
Is lunOu ,aszeut...:s. material Asoir e conrra trio e C.110f manilhas mas
.ma, para rev ¡omito: de pondes, madeiras para •-onstrui,oes. mosaicos oro 'tiros de oase a.str. /tico, oruoutos para
rnam rinzwreicar.itzantes is arpatnaa
Classe 41
405 ±e eimerro e cai. nitiraulica padre
oulho. produtos aeouilmobos. impermea
Titulo de Estabelecimentu
-illizantes aguai °. ou sob outras tcrarkis
Termo n.° 759.941, de 21-7-1966
para revtstimenio e outros come ni.3 Ç3Antonio Carvalho de Araujo
,nenentação peças ornamentais de ciBahia
mento zni geSSe paro tetos 4 paredes.
papei para torrar casas, 'massas anu'cicios para aso nas zo pstruOes. par
oueus. partas. pertães pises
para portas. nialo:, ti:bzis de concreto.
-elhas. tacos. Sutcs ce vintilaçâo. tanClasse 50
Participações e administração de bens .mes de cimento vii.qis. vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 759.942, de 21-7-1966
Bar Restaurante Imperial Ltda.
Termo n.° , 759.946, de 21-7-1966
Bahia
IPLAC — Indústrias de Plásticos
Lacerda Ltde
Goiás

MUSSE',
LACES

N

N

i.e

arrs

ri.rui
pau c.rc.fe

sp P.; .

lis*-X111

InteN
n orICUIttin.
P -C

punas
p ungir

vaporizadora:n "i minas di

maquine.

10 •
t.ra0

udri, a
rriaqwl:as de ,wrirai !notes- LIIN,
ios cnesuinas regarlcir.es máquina: Ca
e"at
ra
gut
-.!.? •
or g uir de triturar de %tarem! cerre,
-rara ,Latat formiga . (I
n ItSerOS
burritai omivesql
ii
li nt nieb 0,3
uhdi
anta
duitaleaed-',.,i
Iha. para collic2
aluodác para zel
ulát.wilan
massar oras Para tins agricota•
:Urrar arvores. para espalhar. pari Ca.
pinar maguins comb.nadas para c.,
mear cul f, var de desp apar para ezza
u as m maquinas e [moinhos para torraa
gens, "'adumas toseadoras • Jrdenadoa
res mecanicos raladores tnee elnieus
ios compre '. ..so-es pra a ag riem !tura,
sacradmras. secadeirano
ren, tratores AgrecoM...s válvulas nar0
mátiumr
micalas

ora

(1:jn

Termo n.° 759.918, de 21-7-1966
P-lonso Monteiro
Minis Gerais

111

AR RESTAURANTE

LTDA.

IMPERIAL

Nome Comercial

CL±NICA

Termo n.° 759.943, de 21-7-1966
\mobiliaria Comeba S.A.
Bahia

COMEBA S.A
Nome Comercial_
Termo n.° 759.944, de 21-7-1966
Laranjeira & Queiroz Ltda.
Bahia

DOS
Classe 8
Material eletiico, tais como: tomadas,
interruptores, tampas acrilicas para tomadas, fios de ferro ,botões de rádio,
óculos, receptáculos para lâmpadas
Teimo n.° 759.947, de 21-7-1966
Reccol — Representações Carvalho
Coutinho Ltda.
Goiás

RELÓGIOS

Classes: 8, 13, 33 e 60
Jóias e relógios
Termo n.° 759.949, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

GALENti-i cr-vN i OCA
SAI.VOnnR_ BA
Classe 36
Título de Estabelecimento

•

Termo n.9 759.945, de 21-7-1966
Decimaco Limitada
Goiás

O MÉDICO
Ca592 V

it

Classe 36
Titulo de Estabelecimento

Para -disonauir• oarr 7onstru
.•Ses e decorações- Argamassas. argila
trela. azulejos batentes balaustres filo
zos 1 cltnerto hltwo. sara aas-tarmta

Máquinas e ateasilic3 paro czna)
ides enclusivamente C.9 agricultura
Norticulturo a saber: =dos. r_bsidore,.
de sulcos. zdabadeiraa auciabas me
CãE1MOP e em plilhadores asobinados
'...rrancadores mie.rânignoa para ogricul
tura batedeiras para cereais. bombas
p ara adubar c.elçadeiras. cor,ideires.
-eifp rIcr oara arroz charruas para agrI.
debulhadores
cultivadores
cultura
lestocarlores deeentegradorres vsoago,
oara a agricultura. escarrifirarle-ep, earbovack":3
, s. Naces .•. ~-4

DOS
' RELÓGIOS

Classes: 3, 13. 33 e 50
Mus e r.zlóg!es
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MAR CAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação cominará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térmo n. 0 759.953, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

Têrino n.° 759.950, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

SOCORRO

PRONTO SOCORRO
DOS

DOS
RELÓGIOS
RELÓGIOS
A
Classes: 8, 13, 33 e 50
Jóias e relógios
Teimem° 759.954, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

Classes: 8, 13, 33 e 50
Jóias e relógios
Tèrmo n.° 759.951, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

Bra2i/eila,

NOVO

O RÁP/De
MUNDO

DOS
RELÓGIOS
Classes: 8, 13, 33 e 50
Titulo
Tèrmo n.° 759 . 955. de 21-7-1966
Supermercado Serv-Franca Ltda.
São Paulo

Classes: 8, 13, .,"; 3 e 50
Jóias e relógios
Têrmo n.° 759.952, de 21-7-1966
Afonso Monteiro
Minas Gerais

Classe 33
Despachos Termo n.° 759.957, de 21-7-1966
Confecções Vitória Sport Ltda,
São Paulo

íITO R IA 51)()I''2
L nd. Brasileira'
Classe 36
Calças, camisas, blusões, ternos e
capas para chuva
Termo n.° 759.958, de 21-7-1966
Metalúrgica Premes Ltda.
São Paulo

Térnio n.° 759.961, de 21-7-1966
!guapa — Confecções Ltda.
.
São Paulo

IGUA
IND. BRASILEIRA

E
PJ

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas , feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babas
douroe, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalesS
cacheco/s, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, -calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro&
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gots
ros, ogos de lingerie, jaquetas, !agida,
luvas, ligais lenços, mantds, meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinaa;
peugas, pouches, polainas, pijamas, Pe.,
ahos, perneiras, qulmonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slac:ka
toucas, ,urbante& ternos, uniformes
e vestidos
Têrnio n.9 759 . 963, de 21 -7- 1966
Textil Formosa Ltda.
São Paulo

PRELW.
Ind. Brasileira

SF.1-t V— k t ith PI ii
Ind. Brasileira

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
Imêndoas. smeixas, amendoins araruta

arroz. atum, aveia. 'avelãs, azeite, azeismas banha. bacalhau, batatas, baias

HOSPITAL
DOS

1

Siscoltos, bombons, bolachas, baunilha
.aft em p6 e em grão, camarão. canela
em' pau e em pó, cacau, carmes, chá
:a ramelos. chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes
3Smenticlos, croquetes, compotas. can.
g ica, coalhada, castanha, cebola, condimentos oara alimentos, colorantes.
' ohouriços, dendê, doces, doces de fru.
as espinafre, essências alimeatares, emp adas, ervilhas. ensovas, extrato de to.
mete, farinhas alitnenticias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e criataiii adas: glicose, goma de mascar, gor-

Classes: 8, 13, 33 e 50
Jóias e relógios

,anduicSes. salsichas, salames, sopas ezi.
atadas, sorvetes, suco de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, amaras. talha-os tremoços, tortas.. tortas para ah.
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre .
Têrmo n.° 759.956, de 21-7-1966
Atlantida S . A. Despachos, Importação
e Exportação
São Paulo
AT LANTI DA

RELOJOARIA

RELOGIOS;

:oridensado, leite em pó. legumes etx
:onserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
ias alimenti cias, mariscos, manteiga
nargarina. marmelada macarrão, mas.
a de tomate, mel e 'melado, mate. mas.
ias para mingaus, molhos, moluscos.
nostarda. mortadela, nós moscada. no
es, óleos cocnestiveis. ostras. •uvas
Aes, paios, pralinés. pimenta, pós para
3udins. pick:es. peixes, presuntos,. pa.
'es, petit-pois. pastilhas pizzas, pudins,
mei}os. rações balanceadas para ani.
riais, requeijões. Sal, sagu, sardinhas

duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
g oiabada, geléias, herva doce. herva
imate, hortaliças, lagostas. línguas, lefte

Classe 11
Arruelas,' parafusos, porcas e pregos
Térmo n.° 759.959, de 11-7-1966
Indústria e Comércio de Plásticos
Cagé Ltda.
São Paulo.

C AGE

Brasileiré.0
Classe 28
Material plástico
Urra() n. o 759.960, de 21-7-1966
Jovem Arte — Empreendimentos
Modernos Ltda.
São Paulo
JOVELIA-kRTE—E,,-PREEIWIl .EP4 TOS
- tIODERNOS LTDA

Nome Civil

ClUE4C 23
Para distinguir tecidos eia geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
lá em peças, luta, lersey. linho, nylon
paco-paco, percalina, sarai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impai
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos
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Termo n.o 759.962, de 21-7-1966
Textil Formosa Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n. 9 759.964, de 21-7-1966

Pastelaria Primo Ltda.
São Paulo

PRII..0
•
Ind. Brasileira
Classe 41
Empadas, estihas e pastéLs
a
Térmo n.° 759.965, de 21-7-1966
Serralheria Artistica Presidente fada.
São Paulo

PRESIDES
gmalstria braslItSira
Classe 11
Frades protetoras para janelas, para
muros, portas e para box
Ténno n.° 759.966, de 21-7-1966
Lady Gray — Indústria e Comércio de
Cosméticos Lida
São Paulo

LADY GRAY

Ind. Brasileira
Qasse 48
Para distinguir: Perfumes. assências
tratos, água de colônia. água de touca,
daa. água de beleza ágaa de quina
água te rosas água de alfazema. áque

paro . barba. iocões e tônicos para os
cabelos e Para a peie brilhantina, bati.
dolina. "batons" cosméticos. fixadores
de perneados. petrôleos óleos para ,os
cabelo creme revanescente . cremes gordurosos e pomadas para limaeza da
pele a - maguilage" lepilatórios deso
dorantee vinagre aromático pó de arror
e talco perfumado ou não. lapis. para
pestana e sobranceiras. orepados para
embelezar cibos e olhos . carmim Para

e preparados para descolou unhas

irmários para banheiro e para roupa: móveis, auto-caminhões, aviace, amosa
acedores, alavancas de câmbio barco
-aequeu braços para veículos. atalaie.
tas, carrinhos de mão e corretas.
ihonetes, carros ambulantes, r;‘,
carros. tratores, carros-berços.
r r o s.
rumes, carros-irrigadorea canas ceir4
carrocerias chassis. chapas atra
,t-o;• 'tas de armários e eabinetes para alares para veiculos, cubos de velculaa,
EnSTEn
Ind0 rasi eira
opa e cosinha, camas. cabides, cadeiras :cor iediços para veiculos, direção. deado
urabarias, cadeiras de balanço, cairias ,a,iairas estribos, escadas rolantes eIca
e rádios, colchões, colchbes de molas Jadore, para passageiros e para carga,
Cia.sse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários ispensas, divisões. divan.s discotecas zngatec para carros, eixos de direção,
ramas feitas em geral: Agasalhos, e madeira. espregulaadeiras. escrivana freias., fronteiras para veiculos, guidaej
aventais. alpargatas. anáguas. blusas alas. estantes. guarda-roupas, mesas, iocornotivas, lanchas motociclos, molae.
botas, botinas: àluaties, boinas, baba. iesintas mesinhas para radio e taievi. motocicletas, motocargas moto turgõee5
so. mesinhas para televisao. Moldura: uanivelas. navios, Ônibus. para-choque-a,
douros, bonés. capacetes. cartolas, cava
ouças, casacão, coletes, capas. chales ara quadros. aorta-retratos. poltrona: -iam-lamas. para-brisas. pedais, panttlea3
.a c .a ecols. calçados, chapéus. cintos ioltronas-cama, prateleiras. porta-aba . Nadas para bicicletas, raios para biciclea
alaras. combinações. corpinhos. calças , aus. sofás sofás-camas. travesseiros e tas, reboque, radiadores para veicule.
vitrines
le senhoras e de crianças. calções. cal
rodas para veículos, saltas. triciclos, taa
.:as, camisas, camisolas, camisetas
rantes pare veículos. vagões, velocipean
'ra iano a. v 759.971, de 21-7-1966
auecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
o
dos, vareta ..a2 confrade do afogador o
Laércio José de Castro
saias, casacos. chinelos, dominós. echar.
acelerado", troteis. troteibus, varaes
São Paulo
pes, fantasias, fardas para militares. 'co.
carros, toletes para carros
'eglais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
CASA FALO
Termo
n.o 759.975, de 21-7-1966
roa, jogos dt !Ingeria. jaquetas, laquês.
Comércio
d Aves e Ovos "Chickecí
uvas. ligas, lenços, mantem, meias
Classe 36
House" Ltda,
.na1õs. mantas, mandribo, mastilhas me
Titulo
São Paulo
et& pelas. penhoar. pulover. pelerina&
Termo n.° 759 . 973, de 21-7-1966
-magas, pouches. polainas, pijamas, pu.
Rádios Belmonte Ltda.
iboa. perneiras. quimonos, regalos,
OHIOKEN
São Paulo
-abe ,e chambre, roupão. , sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
do Brasneíra
cílios e pintas ou sinais atificiais. óleos .isadas, almofadas. acoichoadas pare
m..../a a pele
(abaeta, bancos. baicôee, banquetas
landelas domiciliares. berços, biombos
Vamo n.o 759.967, de 21-7-1966
adcia,s, carrinhos para chá c cale
Confecções Einstein Lida
conjuntos para dormitórios, conjuntca
São Paulo
tara sala de jantar e sala de visitas
onjuntos para terraços, jardim e praia

aousn

4ueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas. turbantts. ternos, uniformes

e vestidos
Termo n° 759.969, de 21-7-1966
Confecções Einstein Ltda.
São Paulo

COPECÇOES EINS
TEIN

O 1";e5)."
,r1

2GT

&

1#"

Classe 40
Moveis em geral, de metal, vidro da
aço, madeira, estofados ou não. incha
Classe 36
sive móveis para escritórios: Armários.
Titulo
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas, acolchoados Para;
Termo n.o 75S.'.970, de 21-7-1966
móveis, bancos, balcões, banquetas
Confecções Einstein Ltda.
las domiciliares, berços, biombos.
São Paulo
:adeires. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios. conjuntos
CONFECÇOES'ElNS
-tara sala de iantar e cala de visitas.
oniuntos para terraços. Jardim e praia
TEIN LTDA
oniuntos dt armários e gabinetes para
Nome Comercial
-opa e cosinna. camas, cabides, cadeiras
Ténia) na' 759 . 972, de 21-7-1966 — g iratórias, cadeiras de balanço. caixas
de rádios, colchões. colchões de caolas,
Rádios Belmonte Lida
lispensas, divisões, &valos discotecas
São Paulo
ie madeira, esp reguiçadeiras. escrava:talha:, estantes, guarda-roupas. mesas,
nesinlias, toesa:lias paro rádio e talava
tão. mesinhas Dara televisão. molduras
para quadros, aorta-aetratos. poltronas
-Çev
noltronas-camas, prateleiras, porfracheiéus. sofás. sofás-camas, travesseiros e

Classe 19
Aves e ovos
Termo n. 9 759.976, de 21-7-1966
Snob Presente Ltda.
São Paulo

SNOB
Ind. Brasileiral
91

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de ceai:tico1
porcelana, faiança, louça vidrada parg
uso caseiro, aparelhos de chá, de cafg,
de jantar, serviços de refrescos e de
rebidas a saber: abajures de lampião.
açucareiros, ap anha-moscas, bacias da.
latrina. bandeijas, banheiras, biscoiteiras;
Nas. botijas, bules, cafeteiras canecas
castiçais, chavenas, centros de mes4'
compoteira, cubos& descansos de porc6.3
lana, escarradeiras, espremedores, f1110
fanfa. garra na, globos, jard:neiras jarros jarrões, lavadedos„ lavatórios leP
tnaçanttas de porcelana, manter,
guelras, molheiras, moringas, paliteiroS4'
pedestais, pias, pires; polvilhadireg
porta-facas, pores, puxadores, receptáa
Mos, caleiros: serviço de chá; taças
para café, travessas, terrinas, orinóia,
vitrines
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
Termo n.° 759.974, de 21-7-1966
Tétano n.0 .759.977, de 21-7-1966
Comércio de Veículos Window Ltda.
Modas e Calçados Gira-lota Ltda.
São Paulo
São Paulo

o rosto e para os Mios. sabão e creme
Para barbear, sabão li quido pálumado
ou não, sabonetes. lanai/rimos em 06,
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfu.
"WINDÓW
soe: escavas para dentes, cabelos, unhes
GUIDOTTI
Nd.
e cílios. saquinhos perfumado. prepara.
Indc,
Brasileira
doo em pó. pasta. liquidas e natos
Classe
Classe 21
cm geral, de metal. vidro. de
Prin o tratamento das unhas, disso'.
Classe 36
ventes e vernizes. removedores da mita co madeira estofados ou não. Inch: Parét :Dist muur: Veículos e =u.is
Para distinguir: Artigos de vestuário:
cala. giicerIne er!vmada para os cabelos •ive móveis para escritórios: Armários, integrantes: Arcai pra bicicletas auto- aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
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Publicação feita de acôrdo comi o art. 130 do Código da Pro p riedade Lodustrial. Da data da publicação aaraoçara
o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas opcslçõce co DepartaraanN
Nac1oiva1 ts Propriedade Industrial, aquele quo se julgarem prejudicados cem a ear.P.Ç -ftn
zzst'n 3erper1do

ta, correr

COaas, botinas, blUsões, boinas, baba@ rotrares feitas em geral: Agasalhem,
dcuros, bonés, capacetes, cartolas, cara
9uças. cama°, coletes. capas, chalezia
oachecols. calçados. chapéus, cintai.
de aenhoras e de crianças, calções. caloas. camisas, camisolas, camisetas
aasecas, ceroulas', colarinhos.' meirea
ataiõea. mantas. mandriai), mantilhas, pr .
2etés. palas. penhoar, pulover, pelerinao.
pelicas, ponches. polainas, pilamas. po.
uvas. ligas. lenços, mantos, meias
wobe de chambre. rolpâo. sobretudos,
rabos, perneiras. quimonos, regalas
Suspensórios. saidas debanho, sandália:
Cintas, combinações, corpinhos. calços
saias casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias. tardas Para militares, co22giais. fraldas. galochas, gratratas. goros. logos de 'ingeria laguetas 'aculea
aueterea shorts. sungas. stolas ou siacks
Soucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 759.978, de 21-7-1966
Walgel Comércio e Indústria Ltda,
São Paulo

AwEL "
Ind. Brasileira
w

Ta.

O= 41 Meaehotras, aletria, alho. esparges
tçúcsr, alimentas para animela, amido
nmendoas, amatnaz. amendoim, araruta
seroa, atum' aveia. avelas. -Pire. alei
lonas banha. cacarSau batatas. balas
biacoltos, bombons, bolachas, baunilha
aafe em oó e em grao. mamarão 'caneta
wa «nu O wt pó, cacau, carnea chA
caramelos. chocolates, confeitos. cravo
cereais cominho. ciem , de leite. creene
•
21 o! n3. ercçueres. =petas. cau
-Oca etalharla castanha cebola ear,di
Oaenrco raro alleeentaa. caOszaa-aes
ea'-icuriçoa. dando,: Cetra doces de(,--o
Oaa ecainafre. .sências allmentarea,
orrO`na. ervilhas anncoza. estrato 6
farinhas alonenrician favos.
uzc flocos. tareio. fp-marta-e
f1ins. frios. h-otzs cêcas Eszurais e cri°
11.22e3: glicose. goma de mascas. go.
Ilaaas. grânulos, grãc de bico gelatina
ode:Sada, geléias herva doce itero;
2e-aora hortaliças, lagostas. linguare
'onndensadoo leite em pó. 'açames es
'ea-aaearva, lentilhas, linguiça. louro, maa
aos alarenticias, mariscos. manteiga
learciarina marmelada. macarrão. mas.
OD de tomate mel e melado, mate. mas
=ri cara mingaus. molhos. moluscos
oeostarda, mortadela. nós moscada. no.
seu 61203 camestiveis. nstu CYVV23
•
ceac.o. araPaas pimenta. a •D para
2,• dlrae, iàea einca preacco3 pa.
Ws. oetie-rois cartilhas- pizzas oudins
orlarias caçoes balanceadas para soa
,eo.als. requeijões. sal saga, sardinha:,
maduiches, o-esta2o-2a. en;arr:eS .opos
rotas: torradas tapioca torras talha'
?Çr....
x tremoços tortas tortas InieF ali.
a•eato de animais e oves. rerrars
""z:Z.nLD

Vti72.5..' 3PC

Têrmo n.° 759.979. de 21-7-1966
Distribuidora de Bebidas Santas
Cruz Ltda.
São Paulo

3ANTA CRUV-,
.1,31d. Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z, bitter, brandy, conhaque, cervejas. ternet, genebra. gin, kumel, licores, aectar, punch pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh.sky
Termo n.° 759.980, de 21-7-1966
Bar e Resraurante Baião Ltda.
• São Paulo

_ AIE0
p. And. „Brasileira
Classe 41
Lanches de: aliche, mortadela, presunto
queijo, salsichas, roz-bife e churrascos
Termo n..° 759.981, de 21-7-1966
Conservação e Instalação de Elevadores
Inipetial Ltda .
São Paulo

ZWERIAL
Uldo Brasileira
Classe 21
Conservação 'e instalação deelevadores
Termo n.o -759.982, de 21-7-1966
Simasi Promoções e Vendas S/C.
São Paulo

V2AMÃSI
Zrtdc) Brasileira
Classe 33
Promoções e vendas
Termo n.° 759.983, de 21-7-1966
Tuboaço Ferragens Ltda.
SZio Pu!)

WBOAÇO
End. Brasileira
Classe 13
Ferragens, ferramentas de teicla espécie
cutelaria era geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, arriaçõas de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides:
chaves; cremones. chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mead. chaves de fenda chaves isglesa.
cabeções, canecas. cipos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras caixas

para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, catavaras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, e-sou:cima enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma-.
deiras; formões, foices, ferro para -.cotar
capim, ferrolhis, facas, facões, fecha.
duras ferro comum a carvão, leruteiras,
tunis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
grelhas. garSos. ganchos para quadros
gonais para darruagens; insignias; limas, lâminas. liroreiros, latas de lixo;
jarras; machadalhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, darretas. matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta-gelo; peseiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, ro:clanas, ralos para p:as, rebites regadores; serviços de chá e cate.
serras, serrotes, sachos,..• carrolha; tesouras, talheres atlhadeira.s, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, rorn'eiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças.
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma

Tê2M.0 n.° 759.986, de 21-7-66
Panificadora e Confeitaria Matão Ltda.,
São Paulo

IndW.¡AgsileirR.
Classe 411

Pão
Tênno n.° 759.987, de 21-7-66
Voy Embalagens Ltda,
São Paulo

'YOY
Ind. Brasileir2::°
Oasse

Aaaaeoec ouardana pos (r,".
. ' papel
aglutinados, e!hrms j ea braacol. álbuns
para retratc-:-.; n...r..oratOs. balões les,,
ceto para brinquedos) blocos paro
co rrespondência, blocos para cálculos
blocos para anefaceaa, bobizas, brocha.
ras não impressas, cadernos de acere,
ver, capas ors dcrumentos, carteiras,
caixos de papelão cadernetas. cadeee
nos. czazas de cartão. ccauss Para Po°
.1.aria. cateter, de visites. cart&es
Termo n.o 759.984, de 21-7-1966
Derriehl. cartC.,e3 !adices. acr.feta ema
Isaac Candido Mendes
Cia. Ltda.
to/ina. caderztoe de papel :nehmen-Geo
São Paulo
e em branco para desenho. caderno:
esclares, cartões en branco, carruchca
de cartolina, copas planseráficaa co,
"
dernoe de lembrança, carretD do aze
pelâo. envelopas, eavólucros para clOto,
rotos de papel, encadernação de papel
ou papelão. ailatek13, fedhas indicas
Classe 8
fedhas de celulose. guardanapos. livro:
Acumuladores
não impressos. iivros fiscais, ilvras
Termo n.° 759.985, de 21-7-1966
contabilidade, mata-bcrrâo. ornamentes
Indústria Metalúrgica Vila Bela Ltda. de azoe) tr-ansparente. prema papak
São Paulo
c_hCa,
de estanho e :72 airl2iCciâ,
papéis sem anpressilo, rapeis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel do
"
seda. papel impertneOvel, papel encerado
papel hiaiênicce peael impertneevel
Para copiar, papel para desenhos, Inpel para embrulho ' impermeabilizado
Classe ZI
papel paro encadernar papel para ecPara distinguir: Veículos e soas partes
travar. aapel parei imprOzaoe, oca
integrantes: Aros para bicicletas auto.
rakina para embrullios, paaaal
tecedores alavancas de cambio oarcos. papei celtf.c.se . pc1.-.21 de
±0
°recues. braças para veiculos
absorvem:. pape) ;aro . alabrufta te"
as. carrinhos, de mão e carretas. .:amibacia pra-alga:a vecipientes de pape)
ibonetes. carros ambulantes. rearninbelea.
Jarros. tratores, carros-berços carros- setas de papel, rétulos le‘e pape). :aios
de papel transparente. secos d.-2
cangues, carros-irrigedoes, carros, carserpentina:. tubos. posreOl 2.2 To-1220
aças. carrocerias. chaasis. chapas eia
e aahetea d oesee;
alares para velculos cubos de veiculas,
corrediços para veiculos. direção dealiTermo n.° 759.983, de 21-7-66
gadeiras. estribos, escadas rolantes eleBar e Mercearia Indira Ltda.
São Ralo
vadcres para passageiros e para cargo,
engates cara carros. eixos de direção.
trairia. fronteiras para veie-tilos. guidão
locomotivas, /anchas, motociclos, molaa.
motocicletas. motocargas. mote furgõea
manivelas, navios, onliros. para-choques
Classe 42
nara-lamas. Dara-brisaz. pedais. nantões
Para disting-air: Aguardentes. apeolti.
odao para bicicletas.. rafas 11,Wa
as, reboque. radiadores Dora o.eiculos. vos, an:z, bitter, branely, conhaque, cer,
:oilas para veículos. selins. ralcclos.
vejas terna, genebra, gin.
'antes para • veiculos.
velocipe res, neto, punch piperrrina raiam,
les. varetas de contrOle do afogado: e sucos de fraras sem 31cool, vinhos, ver, fe)erador tróleis. cro:eihus varaes
mouth v:ahcs espumarrtee, VileeZ3
carros. toletes para zorros
oesir.adas o

MENDES
Indo Brasileira

VILA BELA
Ind. Brasileira

INDIRA
• oInd..Brasileiz'a
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Publica4o leite do oeôrdo com O art. .flIn do Código da Propriedade Endustrial. Da data da piAblicaçslo começará
6à cum? o Prazo de 60 dias para o deferimento 6o pedido. Durento Gaeprnza podes.Cc epresc-ntas autri apaaiptim c Deparvarrterce
ec...2aq-=
Rilacic,a2 Qo Çrópr1edzde &udu:2,112 cauéles que co jtattart= projucilee_doe coo
soa alimentícias. mariscas, manteiga,'
margarina. marmelada inacazrãi,
sa de tomate, mel e melado, mate, G' 3Nsas para nungaus, molhos miluscca,
mostarda, mortadela, nós moscada. traMO"
zes. 61203 comestíveis, ostras, ovas.
Znd. rasileira
pães, palor pralinés pimenta, pós pa-.,a
pudins, pickies, peines. presumes. paClasse 6
tas, pett-pois pastilhas. pizzas pudins;
Rolamentos,
queijos, rações balanceadas para
OS GARDWAIROS:
Termo n.° 759.990, de 21-7-66
mais, requeijões, sai. sagú sardiahiLs.
Darca — Indústria e Comércio Ltda.
GILSCW , E GELSW
sanduíches. sorvetes, suci de tomate e de
São Paulo
frutas, torradas tap:oes, tâmaras, talhaInd. Bragíleira
rim, tremoços, tortas, tortas para ali" MERCA"
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Brasileira'
Clas.e. 32
Termo
n.° 759.996, de 21-7-66
Programas rad:atômicos, programas de
Comércio e Indústria de Lanternas
tel.:ir:são e revistas
Daymo Ltda.
Classe 37
Termo n.° 759.993, de 21-7-66
São Paulo
Roupas brancas para 'cama e mesa:
Péricles
Itiro
Matsumoto
Acolchçcadas para rarn,ris. colchas. 00.
São Paulo
•
DAYMU
berrares, estregões, fronhas, guardana.
Ine.
BrarAIeim
pos, jogos bordados, jogos de cosinlii4.
SERaALHERIA VIlençóis, mantas para camas, panos para
TIRIARTI"
cosinha e panos de pratos, toalhas de
Classe 8
rosto e banho, toalhas de mesa, oaLanternas
Classe 5
1:ci.is pare. Jantar. toalhas para chá e
Têrmo n.° 759.997, de 21-7-66—
Titulo
cate, •toalhas para banquetes, guartnConstrutora Roseli Ltda.
cões para cama e mesa, toalhinhas
Termo n." 759.994, de 21-7-66
São Paulo
(cobre pão)
Comercial de Porcelanas Pat&inio
Ltda.
Termo n.° 759.991 de 21-7-66
São Paulo
Mercearia Sonia Ltda.
7"ROSELL "
São Paulo
Tenro n. Q 759.989, de 21-7-66
Domo Rolamentos Ltda.
São Paulo

BONI
X.TÂclo Brasileir
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum. aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chã.
caramelis chocolates. confeitos, crava
cereais. cominho, creme da le:te. cremes
ahmenticios. croquetes, compotas. canOca, coalhada. castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. coloraste
C N .ariços. desafie. doces, doces da frucas. espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas. ensovas, extrato de to.
mate. .tarinhas alimentícias. favas. féculas. flocos, farelo. fermentos. teijâ,
Cgos. frios. 'auras secas naturais a cria
talizadaa. glicose. goma da mascar, gor
duras. grânulos. grão de bici gelatina
goiabada,. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, litigues, leite
condensado. la:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimenricies. mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrâi, missa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para Mmgaus. molhos, moluscos
mostarda. mortadela. nós moscada, no
zes. óleos comestiveis. ostras. ovas.
pites.. paios pralinés pimenta. pós para
pudins. pickles„ peixes, presuntos. pa .
tes. pett-pois pastilhas, pizzas pudins:
queijos: rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag/ sardinhas,

sandurches. sor eles. saci de tomate e de
-tuim se.iewm *e..)0*Cia.3 SCF2J10.1
rirn, tremoços, tortas. ta-tas para alimento de amm.7.1 .. . e aves, torrões
toucinho e v.nnre
Termo n.° 759.992, de 21-7-66
Luiz Molina
São Paulo

,PATRociNio
xneo Brasileira

Classe 15
Assadeiras, bacias, bandejas, cântaros,
copos, cantoneiras, mantegueiras bebedouros, jarras, licoreiras, pires, pratos,
jarros; pratos para ornatos, assadeiras,
travessas, talhas e vasos
Termo n.° 759.995. de 21-7-66
Ino-Agro Mercantil Ltda
São Paulo

IMU 3
10. Bra ileira
"

Sid.

n

ALIANÇA

and o Bracilere
Classe 47
Para distinguir combustivels, lubrificantes, substâncias e produtos destinados á
iluminação e ao aquecimento: álcod
, azoem, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás en.
gareafado. gás liquefeito, gasolina, slra.5
nas lubrificantes, óleos combustivets4

Classe 33
Construções
Termo n.° 759.998, de 21-7-66
Editora Trenton Ltda.
São Paulo

2ad.

aça:s, carroserias. chassis: chapas cír,
=lares para vaiculo. cubos de vetcuiti
:corrediços para veiculus. dircOu des1V,
gadeiras. estribos, escadas eu:antes -ied
vadores para passageiros e pára carga,
engates para carros, eixos de dirN,ao,
freios. fronteiras pura veicu,os. guidão„
:ciccunotivas. lanchas, motociclos molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas. navios. ônibus. para-chouurso
cara-lamas, para-brisas. oedais, panrões,
odaa pare bicicletas,. "GiCa
blf
tas. reboque. radiadorea nata vairv t)
meias para veiculos. selins. tacteias et4
ramelas para veículos. •sagüe.s. velocipe4
das, varetas de contrOle ao Joaador o
acelerador. tróleis. troleibus. varaes ao.
carros. toletes Lara ..arro$.
Tern' on.° 760.000, de 21-7-66
Aliança Comércio e Indústria de Da,
rivados de Petróleo Ltda,
São Paulo

óleos lubrificantes, óleos destinados à
Iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores. petróleo e
querosene
Termo n.° 760.001, de 21-7-66
Panificadora Casper Libero Ltda.,
São Paulo

VOM
Brasil

OASIPER LIBERO
Ind. Brasileirã

Classe 32
Para distiaguir: Almanaques, ogendaa,
Classe 41
anuários, álbuns impressos, boletins, en.
Classe 41
edições impressas, wevista3,
Alcachofras aletria> alho, aspargos. Canoa.
Pão
gacia
de
publicidades,
programas
radioaçúcar. alimentos para animais. amido fônicos, rádio-televisionadas. peças tmoTermo n.° 760.002 ,de 21-7-66
Amendoas, ameixas, amendoim, araruta
trais a cinematográficas, programas
Obra — Engenharia e Construções)
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeiaircerisPq
Ltda.
tonas banha, bacalhau, batatas. balas.
São Paulo
Termo n.° 759.999, de 21-7-66
biscoitos, * bombáns, bolachas. baunilha,
café em p6 e em grão, camarão, canela Carbutécisica Peças. 'Veículos e Motores
Ltda.
em pau e em pó, cacau. carnes, chã,
OBEA
São Paulo
caramelis chocolates, confeitos, cravo
Ind.
brasileirii°
:areais. cominho, creme de le:te. cremes
ilimenticlos, croquetes, compotas. canOARBMONIGA
gica, coalhada. castanha, cebola, condiClasse /6
mentos para alimentos, colorantes.
Brasnelre
Materiais para construções em gerál
chouriços. dendê. doces, doces de fraTermo si." 760.003, de 21-7-66
cas. espinafre essências a/imantares, eraClasse 21
Ana de Lima Donâdio
•
. extrato de toepadas. ervilhas, enatavas
São Paulo
mate, farinhas alimanticias, favas, fé- Para e..32anguiet Veicubs a Cinag c.2x2ea
culas flocos, farelo, fermentos. feijão 'atetiraCee: Ama para tdcidetna ouço.
f:gos frios, al.stas secas naturais e cris- móvel% auto-caminhões. avi s. ;amorCONPECOES INAff
talizadas, glicose, goma de mascar. gor- tecedora:. alavancal de C$2131n0. hE2603.
Ind, Brsilfdru
duras, grânulos. grito de bid gelatina. breques, braços cara veicula.% '2-fete.
goiabada. geléias, berva doce turva tas. canid10.9 de mão e =retas. camimate, hortaliças, lagostas, linguas. leite nhonetes, carros avnbulantea. caraInN8es.
Classe 36
condensado; le:te em pó. legumes era C FUMO. tratores. carros-berços Earl'ag
Con!.'ecçCien ar geral
carn2,4rrigrâno„. er2EM czar--Cfiltum
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 .diaJ Para o cie:ferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar . suas oposições ao Departamento
Nacional da Prop riedade Industrial . aqueles, que se julgarem prejudicados com a concessão do regiStro requerido

Urino n.9 760.004, de 21-7-66
Noticias da Indústria' — Gráfica,
&fiteira Ltda.
São- Paulo

NO TICIAS DA INDfTSTRIA
GRÁFICA, WITUA S/A.

Nome comercial
Termo .n.9 760.005, de 21;7-66
.Edson Ferraz eia Silva
São Paulo

reuoe elétricos, chuveiros. aquecedores
balanças. ferros elétricos de engomar
passar. batedeiras. coqueteleiras. exare
medores liquidiiicadores elétricos, má
minas para p!cat e moer legumes
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores. paenlas e bule
elétricos, refletores,. relógios de ar re
frigerada tornas elétricas. máquina:
fotográficas e eine matos rá ti cas. cam
pa:nhas elétricas, garrafas térmicas, te
Autores automáticos, lampadas. apare
lhos de luz fluorescente: aparelhos de
comunicação interna. esterilizadores coes
densadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas
corrente, fusível, aparelhos fotográfico:
e einematográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproxi
mação. abat-jours e lustres, máquina.
para lavar roupas - para uso
•ioméstico
Têrtno n.° 760.019, de 21-7-66
"'PP." Indústria Paulista de Eletrônica
Ltda.
São Paulo

ZEE
Ind. brasileira
Classe 8
Para distinguir 'os seguintes artigos eléM
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare'ev
lhos ae refrigeração. enceradeiras, aspiradores de pó fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, espremedores, liquidificadores elétricos, máqutaas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios . de ar reClasse 41
frigerado„ formas elétricas, máquinas
Farinha de rosca; farinha de milho; bis- fotográficas e cinematográficas, camcoitos, massas alimentícias, doces, san- painhas elétricas, earrafas térmicas, reduíches, óleos alnent,cios e et:.
gadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
Termo n.9 760.009, de 21-7-66
comunicação interna, esterilizadores. conCerâmica São Caetano S., A.
densadores, bobinas, chaves elétricas,
São Paulo
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível. aparelhos fotográficos
e cinomatográgicos. filmes revelados,
Prorreg.ação
binóculos, óculos, aparelhos de aproxiPARA RISCAR UM LADRILHO
mação, abat-jours e lustres, máquinas
Sib.0 CAETANO
para lavar roupas .para uso
• 50 OUTRO LADRILNC
doméstico
SÃO CAETANO
Termo n.g 760.020, de 21-7-66
Servimont Ltda
Classes: 1 5e 16'
São Paulo
Frase de propaganda
Termo n.° 760.018, de 21-7-66
— Utilidades Doméstieas Ltda.
lãeVMffleira
. São Paulo
•\›6:>'
cv

Classe 16

R-5
riNDUSTRTA MASTLEIRA

a:xas de descarga para etixos. edifica,ões premoidadas. estuque, emulsãe cie
" ase asfalte°. estaeas, esquadrias. estru.
-ras metálicas para construções, lame
de metal, ladrilhos. lambris, tuva:
a s ão. 'ages, lageotas. material 150contra frio e calor, manilhas. mas.
para revestimentos de 'parecia, mateiras para construções, mosaicos. pro
lutos de base asfalte°, produtos para
'ornar impermeabilizantes as arganaz
;as cie cimento e cal, hidráulica. pedre.
gulho. produtos betuminosos, imperaresoilizantes liquidos ou sob outras tomas
para revestimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais 'de cl•
nento ou gesso proa tetos e paredes.
papel pare forrar casas, 'massas antiácidos para uso nas construções, parqueres, portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos. tubos de- concreto.
telhas, tacos, tubos da irtntilaçao. tanques de cimenta, vigas, vigamentos e
vitrõa
Tênno n.g 760.021, de 21-7-66
Cantina Veneta Ltds
São Paulo

Termo n.9 760.025, de 21-7-66
Revestidora São Luiz Ltda.
São Paulo

Classe 16
Revestimento "em geral
Termo n.° 760.028, de 21-7-66
Alfredo Wadie Miguel
Guanabara

VEUTA . 1 .
rrasi eira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy. tsashaque cervejas, terno, genebra, pia, kumel. licores, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.g 760.022, de 21-7-6g—
Fábrica de Linhas Para Coser Seridó
Ltda.
São Paulo

IndESSPgileira
Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas de tõda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos' por processos quirnieos: fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Trmo n. 760.023, de 21-7-66
Azambuja 6 Borsetti Ltda
São Paulo

• FIFKR -GOODS
rnd. Brasilmira
Classe 41
Especiarias
Termo n.ç 760.024, de 21-7-66
Fornecedora de "Lenha, Cajámar Ltda,
São" Paulo

Pare distinguir: Materiais pára constru
:5es e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes. balaustres. blo
cos de cimento, blocos para pavimenta
T nd. brasileira
Classe 8
cão calhes. cimento. cal. cre. chapa:
Classe 4
Para 1,tinguir os seguintes artigos elé 'Rolantes. caibros, caixilhos. colmem
Lenha. madeira
tricas: Rádios, aparelhos de • televisão Hna pRiP coberturas caixas dAgua
olck-ups. geladeiras, sorveteiras. apareaos de refrigeração, enceradeiras. as.
PREÇO DO NitúNIERO DE HOJE: CR$ 50
fradore.s d . fogões, fornos e foga-

aasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas,. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros., bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chatas;
cachecol& calçados, chapéus. cintos,
Cintas. combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calsaias, casacos, chinelos, dominós, acharpra, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de 'ingeria. Jaquetas. leques
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
ças. camisas, camisolas, camisetas.
luvas, ligas, lenços, mantel& meias:
letós, palas. penhoar. ;Mover, pelerinas:
peuges, pouches. polainas, pilar s. pu.
mait& mantas, mandrião. mantit 1. panhos, p erneiras. qulmonos, regalos.
robe de chambre roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
ureteres, shorts. sungas. stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 760.029, de 21-7-66
Basílio Lancellotti
Guanabara

PEIXARIA
DOM CAMILO
Classe 41'
Titulo

