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dustrial usando das atribuiçõeo
que lhe confere o art. 51, item wrk,
do Regimento aprovado pelo De..
Expediente do Secretário
creio-lei n.° 535, de 23 de janeiro
de 1 1,332, e
da Indústria
nados a fim de manter as decisões
Exigências
Considerando o que dispõe o aranteriores.
De 27 de janeiro de 1967 .
Bellizia & Cia. - Junto ao lêr- tigo 15 da Lei n.° 5.143, de 20
de outubro de 1966, a respeito de
N.° 390.730 -- Título,- A In- mo 223.465.
Diversos:
revogação das leis relativas ao linvencível; Requerente - Móveis
Instituto
de
Idiomas
Yazigi
LiRubens Manso No recurso in- Invencível Ltda.; Recorrente Oslo d 0 sêlo;
terposto ao deferimento do têrmo Móveis Invencível Ltda. - Pro- mitada - Junto ao têrmo 389.953 - Considerando que o DNPI, eu)
n.° 94.684 - Privilégio de inven- cesso deferido - Processo deferi- N.° 265.711 - Artefatos de Cou- em virtude das tarefas que exe•o Armo Ltda.
ção - Original disposição em sal- cl °somente apra classe 40.
cuta, é regulado por meios orça.
tos e solados. de calçados do reN.° 146.169 - Marca - Aço- N.° 303.491 - Bazar Firenze Li- mentários baseados no recolhj.
querente Angelino Armari Dei- reana; Requerente - Soc. Aço- mitada.
mento de taxas especificamente
xo d etomar conhecimento do re- reana Ltda. Indústria Brasileira
destinadas a atender àquelas atri.
cursos, nos têxmos do que dispõe de Bebidas e Vidros; Recorrente
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
buições;
o art. 197; do Código, e . ordeno - Indústria de Bebidas Joaquim
DE PATENTES •
Considerando, ainda que a susbaixe o processo do DNPI, para Thomaz de Aquino Filho S. A. p ensão em definitivo, da cobrança
que ali tenha prossegnimento, Processo deferido.
De 27 de janeiro de 1967
de referidas taxas criaria um lincomo sugere o parecer.
Exigências
Passe às pacificas atribuições do
N.° 361.319 - Marca - Móveis
Vogue; Requerente - Móveis VoTêrmos com exi g ências a I.IM- DNPI, lendo em vista que o fato
DESPACHOS .EM RECURSOS
g erador da obrigação tributária
gue Ltda. Indústriae Comércio; prir :
exige, "ia casu", o prévio recolhiO Senhor Secretário da Indús. Recorrente - Casa Vogue Ltda.
N.° 138.650 - Miinesota Mining mento do tributo respectivo;
tria lieraldo Souza Mattos (leu - Processo deferido.
And Manufacturing Company,
Provimento aos recursos interposConsiderando. finalmente, o resN.°. 226.649 - Marca - Aurora;
N.° 146.797 - Aços Broklin Sotos nos processos abaixo mencio- Requerente
peitável parecer emitido pela Con- Empresa de Lenha ciedade Anônima.
nados a fim de reformar as deci- Aurora Ltda.; Recorrente - Shell
N.° 147.677 - Jorge Juan Diez sultoria Jurídica do Ministério da
sões anteriones.
eVlasco e Luiz Alberto Diez Ve- indústria e do Comércio a respeito
N.° 147.302 - Marca - Gold Brazil Ltd. - Processo deferido. lasco.
da a p licação do artigo 15 da Lei
N.° 320 996 - Marca - Timbu;
Siar; Requerente - Soc. Gold
n.°
5.143, acima citada, sugerinN.°
147.727
Cerâmica
SaniStar do Brasil Ltda. - Processo Requerente - Emprêsa de Água tária Porcelite
do e suspensão da cobrança das
8. A.
deferido.
Mineral Thnbu Ltda.; Recorrente
t axa'S até agora recolhidas por êste
N.° 254.252 - Marca - New - Emprêsa de Águas do Embú
N. 147.740 - Cia. Palermont Departann.ento mas, inspirandoLife; Requerente -- de Ltda. - Processo deferido.
Industrial Indústria de Perfumes nos, nor sua vez, a elaboração a
e Artigos de Toucador.
Borracha Indústria e Comércio LiN.°
426.516
Marca
JJ;
Reexpedição de Lel que, especifica
initada • - Processo deferido.
N.° 147.748 - Osvaldo Cruz e enres ,z amente, restabeleça, em
querente - Plásticos JJ Soc. In- Neto.
favor dos serviços p restados pele
N.^ 465.469 - Marca - San dustrial Ltda.; •Recorrente -N.° 147.827 --R, Acacia's Publici- DNPI, cobrança das
Marino; Re q uerente - San Marin° Johnson & Johnson - Processo
taxas cordade e Repres. Ltda.
respondentes.
Roupas Ltda. - Processo defe- deferido.
N.° 147.833 - Sebastião Jader
rido.
N.° 446.494 - Marca - Calca-. Sv-kis S. A. Roupas Esportivas.,
Comunica aos senhores inventoN." 173.621 --- Marca - São Vi- rita;
Requerente - Indústria e
res, advogados, procuradores
N.° 147.844 - Josef Plitek.
cente; Requerente - Panificação Comércio Vale do Acarape Ltda.;
N.° 147.886 - Per Sigued Nas. demais interessados que operam
São Vicente Ltda. - Processo de- Recorrente; Cearita Ltda. Emprêiunto ao De p artamento Nacional
ferido - Dou pr ovimento em
N. 147.905 - Skiold Thors- da
Prop riedade Industrial, que e
de Mineração Industrial - Pro- tensen.
Parte, ao recurso, p ara confirmar sa
Excelentíssimo Senhor Ministro da
o despacho co ncessivo, porém com cesso deferido:
N.° 148.908 - Taiji Seto.
T mlástria e do Comércio se encone xclusão de café.
N.° 161.398 - Marca - Royal
N.° 148.021 - Pablo Thuroen tra vivamente ennienhado em ree
q.ularizar n repo lh i mento das taxas
N." 205.533 - Marca - Celo- Golden Bell .11GB; Requerente - Hagen Fienckel.
filme; Re q uerente - União Mer- Rouyer Guillet &- Co. - Processo
-n eep ,onnan-f... nnc
servicos pres.
indeferido.
N.°
148.061
Eugenio
José
dos
•
Santos.
tadn g pelo DNPT, tanto que den.
cantil indnslrial Brasileira S. A.
l't ecorrente - Durex Lixas e Fitas
1•
N." 245.912 - Marca - Geriu0 de poucos dias, solucionará
N.° 148.068 - Peretto & Cia.
N.° 1 48.110 - N.
as sont0. através da adoção de me-e
Adesivas Ltda. Processo inde- biter; Requerente - Em p rêsa Gev. Philil5s'
ferido.
riu de Bebidas Ltda. - Processo Gloellampenfabrieken.
serem consubstanciadaU
n reri do.
e m T.ei esnecífica dispondo a resN." 231.713 - Marca - Incama
N.° 148.297 - José Ap arecido ne:t
R equerente - i
o de tão relevante matéria.
N.° 262.602 --- Marca -- Jupiter; de Paiva.
Castrense
wn de Janeiro. 19 de janeiro dó
• de Artefatos de ndústria
Madeiras Ltda. - Requerente - Jupiter Dental In- N.° 148 387 - The Gillette Com- 17
i te.corrente - . I
r,nir Roberto Salgado'
e Comércio S. A. -- Pro- pany.
ndustria Catarin- dústria
randf,,tri. Diretor-Geral.
e esso indeferido.
nense 'de A r tefatos
de
Madeira
Limitada
Pro.,esso indeferido.
COMUNICADO N."
N.^ 319.653 - Nome comercial
r,DITAI. DE EXIGRNCIA.
() Senhor S^cretário da Meleis- - .1.;
'ábrica de Tecidos Caxias Lih ia flerahlo Souza Mattos negou mitada; Requerente - Fábrica de
Pelo p resente, ficam notificadogs
Fie 19 de janeiro de 1967
p rovimento aos reclusos
rnos- Tecidos Caxias Ltda.": Processo
Dir e.to--C , raldo De partamen- todos os interessados nos procestos lios p rocessos abaixo inte
meneio- indeferido. "
. to Nacional da Pro p riedade In- rsos de números 530.001 a 552.999,
elativos a marcas, insígnias, H-
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- As Repartições Públicas

EXPEDIENTE

dearrão remeter o expediente
cfrdinudo à publicação nos
dióriamente, até ás

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•1RETOR GCRAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

-- tls reclamações pertinen.
otechkoZo
•açÂo
~ars
tes a matéria retribuída. nos ~Po no oweeveço oa et.a...tewoacco
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
( ....sós de erros ou omissões,
,;oer.io ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
terra°. á Ser-to de Redação,
111110 O tu
ás 16 horas. no aukri
essollie de subtitr^daão do ampadl•ntoi de Departearnihn~
a.a até ?2 horas após a saída
Oteetiartal de Propriedade, knalustrtat do 1141•11.f6rto
eió., órgãos oficiais.
de indõzetrle • Comércio
OfIcino,
do Departamcnto de imprensa Nacional
iU
,
hinpnimoo
(s originais deverão ser
doe' "argolados e autenticados. ressalvadas, por_quern
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas
- Excetuadas as para e,
FUNCIONÁRIOS
11 EPAfiTIÇÕES E P.MITICULARES
r ricrror, que serão sem pre
Capital e Interior:
Capital e Interior:
ts as assinaturas podera.
se-õo tornar, em qualquer Seme.stre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
9.000
. . . Cr 12.000 Ano
Cr?
C .i..aca, por seis meses ou 12111 Ano . .
Exterior:
Exterior:,
• • • Cr$ . 13.000 Ana . • . . . . Cr$ 10.000
- As assinaturas vencidas Any . .
paacrão ser suspensas
arifa IJrt Vi O.
vão impressos o 'número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res.
peeGva renovação com anteIe!; a verificação do PrUZ0 de ano em. que findará.
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
validade de suas assinaturas.
na parte superior do enderêeo eantinuidade no recehim.enlo (30) dias.
•••••••••

-

As Repartições Públicas

cingir-se-do às auinaturae
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. .
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes 4711e
as solicitarem no sda Chl t18si natura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, demrá provar
esta condição no ala da alsinatura.
- O custo de cada exam.
piar atrasado dos .órgãos ofl.
ciais será, na oenela avulsa,
acrescido de CI3 J se do
mo ano,
ano, e de Cr- 10 por c.no
decorrida.

N.° 529.965.- Clup -- AdminisAnt)
N.° 526.015- Ambral
tubis, nomes comerciais e sinais I N. 521.182 - Ademar Canarin.
tração de Bens Ltda.
na frases de propaganda, que te- I N.° 521.249 - Beneficifulora de Mecttnica Brasileira Ltda.
AdminisN.° 526.031 - Eletro • Pan Ser- N. '529.966 - Chio
nham sido depositados sem pro- 'Ferro e Aço Corfa Ltda.
tração de Bens Ltda.
•
curação ou quaisquer outros do- I N.° 521.253 -- Manoel Paulo ! viços, Comércio Ltda.
I N.° 526.041 . , Piazza Di Pagia
cumentos exigidos pelo Código da 'faveira.
N.° 529.970 - Tinturaria e EsN.°' 521.437 - Lapa Melhora- - Modas e Perfumarias Ltda.
Propriedade Industrial, arts. 98
tamparia de Tecidos Suzano S. A.
N.°
526.042
Irmãos
Latuf.
I
e 106. a regularizá-los no prazo mentos S. A.
N.° 529.971 Tinturaria e EsN.° 521.474 - Laboratórios Ser- I N.° 526.043 - Ladcor - Lo- tamparia de Tecidos Suzano S. À.
legal de 00 (noventa) dias, preteamentos, Administração e Car- N.° 529.972 - Tinturaria e Esno art. 192 do CPI, a par- 'vier S. A.
t • • f' .n • I ata da presente publica- 1 N.° 457.837 - José nenera da retagern Ltda.
tamparia de Tecidos Suzano S. A.
, N. 526.189 . - Industria
de arquivamento Silva.
. N." 529.974 -- Expresso Garota
Fernandes Ltda.
N.° 461.127 - Ivan Leopold
Sumário dos mesmos.
Solari.
• mesmos.
N.° 529.080 - Duarte Valle &
i N.° 526.271
Osi Ltda. S. C.
.
19.541 - Companhia de
.
d e Janeiro, .. de janeii%
N.° 526.275 - Ararat - Week
- Luiz Robert () Salgado Tecidos São Paulo.
N.° 529.982 - Benedito de 011End Club.
N.° 519 733 - Consermaq Con(f2an•Uota, Diretor Geral do DNPI.
N.° 526.288,- industrias Neosertos e Serviços de Máquinas
zon S. A. - Aparelhos Geradores' N.° 529.984 - Inteorel ImporRenresenta rões Ltda.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
tadora Comercial e Representade Ozana.
N.° 523.895 - 1V:1/1 Costa de! N.° 526.329 - Café e liar da eiíes Ltda.
DA DIVISÃO DE MARCAS
Oliveira.
N.° 529 993 - Baphael ChamGranja Ltda.
N.° 524.304 - O Dourador (Substituto)
mah.
N.° 526.331 -- Bar Cabanas LiComercio e Indústria Ltda.
De 27 de janeiro de 1967 •
N.° 529.997 - Drapin Loja de
N. 524.303 - O Dourador - mitada.
N.° 526.582 -- indústria de Mó- Plásticos Ltda.
• ',omércio e Indústria Ltda.
Arquivamento de processos:
N°. 529.998 -- Fachine111 S:
veis Mor-Som Ltda.
Foram mandados arquivar, de N.° 525.163 - Indústria. Co- N.° 526.591 - OGA - Organi- lon Ltda.
acórdo com o Edital publicado no mércio, Importação Jacquet Ltda. zação Geral de Automóveis Ltda.
N.° 504.023 - Sulagro S. A.
N.° 525.293 - Fundição Técni"Diário Oficial" de 1 de junho de
N.° 527.235 - Comercial Pa- - Comércio e Indústria.
1966, os processos abaixo mencio- ca Nacional Ltda.
raíso Ltda.
N.° 507.645 - Refrigeração TelN.° 525 296 - Muchaeha Connados.
N.° 528.339 - Supermercados ler Ltda.
Tecções Ltda.
Peg Fácil S. A.
N." 320.221 - Metro Geral %N.° 522.728 - Ikunosuke Miyata
N.° 525.331 - Fábrica de Arteterligadores EGI Ltda.
N.° 522.740 - Julio Koki.
N.°
529.942
.
Cinaldo
Carisde Borracha Cestari S. A.
N.° 520.127 - Bar e ilestauran- fatos
simo Brito.
N°.
525.837
Celulose
e
Papel
N.° 522.760 - Distribuidora Lute Senrndelas LI da.
Minas Gerais 8. A. - .Papelaria. N.° 529.943 - indústria Textil zitana de Produtos Alimentícios e
N.° 520.130 - Henrique EduarEznitex
Ltda.
Bebidas Ltda.
N.° 525.883 - Panificadora e
do Cominada.
N.° 529.959 - Vidros e Espe- N.° 522.773 - Bar Lanches PraMercearia
Santo
Antônio
Ltda.
N.° 520.133 - Pascoal Ganido.
-Mente Wilson I fila
525.896 - Oficina Menâni- lhos Quatro T”niãos Ltda."
N.° 520.136 - Pedro Fartam c;. N.°
Guatás
Ltda.
•
N.° 529.960 - Imporfrio - N.° 523 150 - Indústria
CoFilho.
N." 525.241 - Programações Acessórios para Refrigeração Li- tnércio de Equipamentos Técnico
N.° 521.339 Allen /móveis..
m
Hada.
Fabulosas Ltda.
I
e TIospita!"r Annisa Ltda.
N.° 520.437 - Jayme Birman.
N.° 525 905 - Cidçados 1V(141 .,,,N..°L5tda.
N.° 521.030 - Magno Rasa Soa29
962
Noslen
ConstruN." 523.151 -- Remaço
Re.
Ltda.
res e Felicino Michelli.
O i ffliiras fie Móveis de Aro Combr.
N.^
52'1
963
firalo
N.° 521.145 - Padaria e Mar- N.° 525.991 - Dicasa Distribuie frulá-tria Ltda.
'
cearia Três Esses Ltda.
dora Comercial S. A.
d^ .1ntomóveis Ltda.
de
N.° 521.162
Fábrica de Velas N.° 525.996 -N.
São Carlos Ltda.
Livros Nordeste Lida,.
Alvorada
ada 3iii ,21•.%1"..; 21-s de (c.it oveies T1'.1 i11";.•'1 . tria 41t. (";tmeros Ut."-
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N. 323.245
Brasperola Ltda. N.° 519.778 - Importadora t'auN. 520.747 •-- - Gioo Ilassi.
N. 521.269 -- Solotest Aparei
N." 523.251 - Aster S. A. Co- lista de Armas e Munições S. A.
N.° 520.822 - Decano Indústria l hos para Mecânica do Soto 1 tda..
mércio e Indústria.
N.° 519.739 - Saltes Soutu (:o- de Móveis Estufrdos Ltda.
N." 521 431 - Jalazer Impor.
N.° 523.277 - Yalcon Indústria marcial e Importadora Ltda.
N.° 320.839 - .inazón I a Da g en- i;ulora e EN nortadora Ltda.
N..
519
.
Metalúrgica Ltda.
781 _ saltes som Co- volvimento C Turismo S. A.N.
' 521.439
I
- instituto de' Bc..
N." 520.2 .10 - Amaziinia Descrt-Ilez, Edith Ltda.
N." 523.453 -- Metalúrgica Ac- marcial e Importadora Ltda.
N.° 519.782 - Saltes Souto Co- volvonento e Turismo S. A.
n N." i"•:'.I .110 --- Auto Peças Nova
ricson Ltda.
.r
oa rhli
N. 523.438 -- âlelaturgica Bac- mercial e Importadora Ltda.
N.° 5 9 ....-,'•*
0.844 - Maria do Socorro •
"'
N.' 5 9*
1.464 -- Pinheiro Auto
chi. Ilitrpia.
N.° 519.786 - Lengerie. 1..:
Gal vao Fel tosa.
N." 523,574 - Avrton Lara Gre- Ltda.
N." 5 90.818 ria Elza Eei- raol-r:ifl-ra Ltda.
gel.
N.° 519.804 - Expresso
tosa.
N.'
465 -- Indumet
N." 523.587 --- Derigi & Silvate ricano Ltda.
N." 320.833 - P' . (;ficões M- lrhi 1,, Hlúrpr,ica Ltda.
Cia.
N.° 519.809 - Serval Serviços oleira Ltda.
N." 521.31;11. - - Eiscobras ContaN. 5 9 3.708 - Cortinne Meri- de Alimentarão Indústria e 1,0-.
N. 5 9 0 879 -- Sylvio FOIISPCn
e Assuntas Fiscais Ltda.
Rause Ltda.
méreio Ltda.
a rios e José Ma r i a Figueira Ma- . N.° 5 2 (.589 - - Avitex Tlepresru•
N.' 523.709 -- Pôsto Matriz LiN.° 519.810 Serval Servçus rinho.
';‘ ,. ões 9 'o eidos S. A.
mitada. .
de Alimentação Indústria e CoN.° 520.895 - Depó . .ito de MaN. 5"1.813 - União MarleireiN.° 5 9 3.870 - Banco do Deseu- mércio Ltda.
teriais p ara Construções Cruzeiro 'os Ltda.
volvimeni.o Agro Industrial Coo- N.° 519.822 - Abram Ide! Port- do Sul Ltda.
N." 59 1.818 - Orsecon Or gaperativa Central.
foi.
N.° 5 9 0.915 • - Cimpro - Com- ize . Ç e Serviços Contábil Ltda.
N.° 523.980 --- Editôra &mede
N.° 519.823 - Abram Idel Port nanhia Im p ortadora de Máquinas
N. 521.831 - Paulo Butschardt
Ltda.
foi. •
mira Proc r, s c emento de Dados.
N.° 521.831
M.M. Beis
N.° 524.993 - Produtos AlimenN.° 519.831 - Macy' PublicidaN. 521.865 - Livraria ImaN.°
320.916
CGB
Central
tícios Sacapal Ltda.
de Ltda.
Bebicl.as e Produtos Alimenti; (alinda Conceição Ltda.
N." 502.527 - Universidade PoN.° 519.832 - Lido Máquinas de
c:os
• Ltda.
N.° 521.890 - Fábrica de Artepular de São Paulo.
Agrícolas Ltda.
520.917 -- CGB
Central fatos dr Borracha Borrarte.
N.° 502.535 - Cia. de Tintas
N.° 519.834 - CCB. Consórcio deN.°
'Bebidas
N.° 522.010 - Stentor S. A. Ine Vernizes R. l‘lontesano.
Central de Bebidas e Produtos Ali- rios Ltda. e Produtos Alimentl''•ústrin e Comércio.
'N.° 502.536 - Cia, de Tintas mentícios Ltda.
N.° 520.918 - - Distribuidora de
N." 522.013 -- Francisco Bare Vernizes R. Montesanb,
N." 519.839 - Casa Azteca Li- Lámondas
3 R Ltda.
p ari d
N." 502.560 -- Calçados Mattio- mitada.
N. 522.037 - Droga Unidas
da Ltda.
N.° 519.852 - Indústria e CoN.° 520.919 - Agrotec Agriculi-Ida.
tura Té^- . ”9 e Comercial Ltda.
N." 503.772 - Empreendimen- mércio Multiprint Ltda.
N. 522.058 - Indústrias Cirátos e Estudos Econômicos S. A.
N.° 519.853 - Indústria e Co. fuji. 52u.929 - Massa() Daya- re Ba n deirante Ltda.
N." 503.787
Hespa Indústria mércio
Multiprint
Ltda.
N.' 522 nno - Loja Triunfo Lie Comércio de Móveis Ltda.
N. 520 923 - Tratei- Máquinas
N.° 520.021 - Piquete x S. A.
mitada.
N.° 519.136 Pecas
nora
13uTerra
p
lanagem Ltda.
Empreendimentos e Participa.
tantã Ltda.
N.° 520.925 - Revesentaçfies
N.' 522.061 - Constrotora Roções.
!'..r1)19-,,,tic0
Betar
Ltda.
doternlea Ltda.
N.° 519.168 - Yoshio Kato.
N.° 520.029 - Malharia Paina
N.° 520.926 - Constrnarc
Ne 3 522.064 - Norpeças Ltda.
N.° 519.172
Iacopo Renato Ltda.
tetura C o nsfrocÕes e Comércio Li.
Pucci]] i.
N. 522.076 - Maria de Lurdes
. N.° .520.083 - Cia. Brasileira Imitada.
Porg es da Fonseca Amado.'
N.° 519.177 - Fiorante Sarti. de Valores Brasval.
•
-N." 522.086 -- Artes Gráficas
N.° 519.178 - Clóvis Colombo.
N.° 520.095 - Centro de PráN. 520.927 - Sociedade Civil
N." 519.203 - Organização Imo- tica de Gerência e 'Marketing do de Terrenos e Casas Sociteca Li- Ltda.
N. 522.088 - Comercial do
mitada.
biliária e Cout:"Ibil Leni Ltda.
de Consumo Domésticos
N.° 519.216 - Transportadora N.° 520.114 - Cobreq - Cia.
N.° 520.928 --- Agrotce Agricul- Produtos
Assmnpção S. A.
Pi assa gnera Ltda.
Brasileira de Equipamentos.
tura Técnica e Comercial Ltda.
N.° 519.520 - Francisco José
N.° 520.117 -Atlanta - Tape.
N.° 520.929 .- Trater Máquinas
N.' 522.089 - Comercial de
da Silva.
e Peças para Terra p lanagem Ltda. Produtos de Consumo Domésticos
çaria o Decorações Ltda.
N.° 519.327 - Comércio de
N.° 520.165 - Emprêsa Auto
N.° 520.934 - Masco Artigos Assunipção S. A.
Roupas Fina-Bei Ltda.
Cruzeiro Ltda.
•
de Escritórios e Congeneres Ltda.
.
N." 522.090 - Comercial de
N.° 519.330 - Massas AlimenN.° 520.166 - Vandeval Mar
N.° 520.948 - Santos Materiais Produtos de Consumo DOIllétiliC(13
tícias Samorente Ltda.
orles do Nascimento.
de Construção Ltda.
sumpç5o S. A.
N.° 519.348 - Companhia de
N.° 520.167 - Vandeval Mar
N." 522.250 - Pedra Verde
N.°
520.988
Di
stribuidora
de
Tecidos São Paulo,
ques do Nascimento.
Revestimentos S. A.
Produtos de Trijiene e Cuidados
N.° 519.572 - Miliana - ConN.'
522.349
- Auto Viação Bra:.'essoais
S.
A.
N.°
520.172
Lugon
tudústria
fecções e Comércio de Roupas LiLuxo Ltda.
e Comércio Ltda.
mitada.
N.° 521.001 - N. G. âláquinas e
N." 522.660 Cedauto c.omN.° 520.173 - Anizio Barbanti Equi p amentos de Escritório S. A. onottia
N.° 519.399 - Metalúrgica MarD istribuidora de Peças
N.° 520.174 - Difusora e DisN.° 521.025 - Elisson Braga de uarri Autos.
gatto Ltda.
Carvalho.
tribuidora
União
de
Serviços
de
N.° 519.400 - Darvino Bez Bani Imprensa Ltda.
522.806 - Com p anhia de
N.° -521.153 - Casa Rio Douro F oN.°
-c rtharia e Ar quitetura Assei
N.° 519.401
N.° 520.175 - Difusora e D i s- de Má quinas Ltd.
Darvino Bez Matti
S. A.
N." 519.427 - João -Francisco tribuidora União de Serviços de
v .° 522.826 - . interessado
N.° 521.172 - Keralux S. A. Indos Santos.
Imp rensa Ltda.
dústria
e
Comércio
de
E
Ltda.
q
N." 519.444 - Bocha S. A.
uipaN.° 520.177 - Companhia Geral mentos.
:Indústria, C omércio e Navegação. de Máquinas CGM.
N.° 522.793 - Dipro N.°
521.173
i '-'optutanda S. A.
N.° 519,443 - Dis tribuidora de N.° 520.178 - Companhia Geral
Keralux S. A. Indústria e Comércio rh E quipaAguas Ra nta-Izabel Ltda.
de Má q uinas CGM.
N.^ 322.794 - iMpro Divoloa•
mentos.
N.° 519.449 -- C onstrutora e N.° 520.180 - Aerogeral
Propaganda 3. A.
CoComercial Chrisilitm Santo Andra mercial e Im p ortadora Ltda.
N.° 521.1.74 - Keralux S. A. InN.'' 322.795 - Dipro - 5. A
Propa ganda S. A.
N.° 520.183 - Pirelli S. A. - dústria e Comércio de E q uipaN." 519.164
N'." .522.796 -- Dinro
Forja --- Tijolos Comp anhia Industrial Brasileira. mentos. •
• S. A.
N.° 521.170 - Keralux
N.° 520.196 - Sedei - Serviço
Propa .,;anda S. A.
N." 5. 19 479 - Robustos - In- de D esinfecção e Limpeza Ltda. dústria e Comércio de5. A. InEq
uipaN.° .522.797 - Dipro -- Di ui.
dústria de âTotores a Máquinas LiN.° 520.266 - CIF - Coopera- mentos.
g neiin Propaganda S. A.
N.° 521.178 .Uca Int erestadual de Fornecimenmitada.
N.° 522.798 - Dipro - Divub
Incorporações Ltda. Dinstruarte
N.° 519.513 --- Oliveira .Itr Netto to Ltda,
Propaganda S. A.
Ltda.
N.° 521.177 - Keralux S. A. InN. 520.487 - Metalúrgica Rica
N.° 522.799 - Dipro - Divu/N.° 519 514 •_- Bar e Lanches Ltda.
dústria e Comércio de E quipa- '!:tri11)
P ropaganda S. A.
mentos.
nisa do Ator Ltda.
N.° 520.681 - Léo Magazine LiN. 522.827 - Padaria e CouN." 519 626
N.° 521.179 - Cil •-- Con
Tagide - Repre- mitada.
f-n-aria Elmo Ltda.
‘ sentações S. A.
N.° 520.682 - Barbosa & Cla. arte Incorp orações Ltda.
N." a22.932 -- Pedra Verde Sal.
N." 519.679 - Carmelo Nania. Ltda.
N.° 521.216 - Chames âlecilPevestimentos Ltda.
N.° 519.777 - Importadora PauN.° 520.691 - Dupla Imobliaria nica Industrial Ltda.
11."
522.933 - Pedra Verde Sal.
lista de Armas e Munições S. -A. Ltda.
N.° 521.217 - Vvd Viagens S. A. wi Ilevestimentos Ltda.
N.° 519.735 - Miss Modas LI- N. 520.692 - Ainerican CosméN. 521.239 -- Indústria e Co- N.° 524.499 - Francisco Ant&
mito da.
ticos Ltda.
mércio de Colchões Dahe %tia.
mio Bravo.

1
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N.° 524.501 - Dernerval Serra
Braga.
N.° 524.568 -- Fábrica de Discos Razenblit Ltda.
N." 524.616 -- Expresso Garoto
Ltda.
N." 524.640 - Calco S. A. Promoções Administração e Comércio.
N.° 524.693 - !Adia Porreca.
N.° 524.733 - Getec - Gráfica
Editôra Técnica S. A. I
N.° 524.757 - Rafael Palmieri.
N." 524.161 - Viação Rainha
Ltda.
N.° 524 302 - Oswaldo Dias.
N.° 524 804 - Escritório Técnico Cm/s/ince Ltda.
N° 524.817 - Administradora
Comercial e industrial São Leopoldo Ltda.
N.° 524.897 - Plásticos Elter
Lida .
N.° 524.937 - Casa do Café Limitada.
N." 524.968 - Coercial Elo Brasil Ltda.
N° 524.972 - Arplac S .A. Artefatos Plásticos de Calçados.
N.° 524 976 - Discoar Peças e
Com p ressores Ltcla
N,° 524.979 - Terason indústria e Corhércie Ltda.
N.° 523.085 - Irmãos Andrade
dos Santos Ltda.
N." 523.187 - Calfar S. A. RepreSentação e Comércio de Materiais de Construção em Geral.
N.° 523.263 -- Companhia 3 de
Maio de Administração Comércio
e Indústria S. A.
N.° 523. 292 - Manoel da Silva
Serra Junior.
. N.° 523.295 - Maleireira Nôvo
Mundo Ltda.
N.° 523.344 - Peres & Carreira.
N.° 523.359 - Luiz Pasqua.
N.° 523 . .367 - Braúna - Eng enharia e Importação Ltda.
N.° •523. 569 - Propaicon Prop aganda Participações Administração 'mobiliaria Construtora LiIn lacta.
N.° 523.570 - T)yonisio Guedes
N." 523.631 - Decorim Transações Ltda.
N.° 523. 725 - Gomes Ferreira
- Comércio de Papéis Ltda.
N.° 523.822 - Panair do Brasil
S. A.
N.° 523 826 - Panair do Brasil
S. A.
N° 523 830 -- Panair do Brasil
S A.
N.° 523.8:32 - Organização Neptunas Ltda.
N.° 523.977 - JEL Emprêsa Jornalística Editóra Ltda.
N.° 523.985 - Iládiotécnica %hm Ltda.
- Ar q uivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
De 27 de j aneiro de 1967
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo arti.go 14 da Lei 04.048
n.
de 29 de
dezembro de 1961 e mais 10 dias
para eventuaia juntadas de reconsideração e do mesmo não se tiver valido nenhum interessado,
serão logo expedidas os certificados abaixo.

1D1'

Fe.-ere:ro de 1957

Marcas deferidasaa
N.° 493.311 - Vila Rica - N. 496.574 - Ind . Reunidas PreseN." 370, 254 -- Asmostarona ___ Vila Rica Are & Presentes S. A. pio Ltda .
S 1.i\jk. 496.684 - I Vleia:u i ga Foisul
Zambon Laboratórios Faraii,cti:i I "-Classe 25.".
I N ." 498-882 -.Cnica , Celeste
cos S. A ---- Classe 1).
; lis e VerN. 497.292 -- Cia. de Tnt..
Maffi Ginseppe .- Classe 8.
N.° 405.9 9 0 - Diadema - Ile- I
n i zes R. Montecana
I
N."
499.174
LCB
Carlos
inrieh Spalin - Classe 19.
N. 497.37 5-- Cia. 3e Tintas e Ver.
N.° 424.003 --- Mirada:ai/ - Barreto - Classe 6 - Registre-se izes R. Montesano.
com exclusão de fornos, forjas',
Luiz S. Dini - Classe 3.
N. 497.512 -- Enrique Ramon 01.1e.
N." 492.823 - Cito B. & L. - mineração e pontos gigantes.
das .
N."
497.340
Portela
Auto
'3auseh & Lomb Inc. - Classe 8.
N. 497.585 - Ladcr Clube.
• Insto Portela Lida - Classe 33.
N.° 497.017 . - Coinatal - CoN." 497.398 - Escritório Para N. 496.587 - lura Ind . de Fios
instai - Eletricidade e Hidráuli- Técnico de Cobranças Passofon- 11. ançados S . A .
ca Ltda. - Classe 8 - Registre- densa - Luiz Carlos dos Santos
Cia Cara:ina de CoN. 47.74
se com exclusão de aparelhos de
mércio laca e Admin.
Classe 33.
N. 49/.836 - Ganha . Oihelo Diverexpurgo • e considerando substituída a marca de terceiros benjamins • N.° 497.924 - Lavanderia ABC 'ÕZS .e Propaganda Laia
Carlos de
or thmadas de milltitilas cor- - Lavandeiria AT3C Ltda. - ClasN. 49, .884 p
se 33.
L'arvalho Filho.
-rentes.
N. 0 498.939 - Borracha Senado
N. 497.993 -- S A \ IV Mac:mica e
N." 497.217 - Café Escoteiro - - Oliveira &. Saraiva Ltda. - Com.
da..
Salvador Antonacci - Classe 41 Classe 34.
N. 498.889 - Ven 1.'.1.1.-; S.A. Ad- Registre-se para café.
ministraçâo . de Bens.
Nome comercial deferido:
• N.° 497.248 - Clarabô - IproN. 499.935 -- Leandii) Dupp.'Cons
guisa - Indústria de Produtos
N.° 493.904 - Hotéis O K Ma- truções Ltda.
Químicos S. Akamine Ltda. - cedo S. A. - Hotéis O K Macedo
N. 505.757 - Da•iwagen Auto •Pe...
ças Repres. Ltda.
N.° 497.273 - Ampar - Ampar S. A. ' - Art. 109 n." 2.
N.° 499.907 - Vulcania Indús- N. 513.542
L Fea:liczi S.A Ind.
Record Corp - Classe 8.
tria Alimentícias Ltda. - Vuleft- N. 513.543 - L Forenez, S . A. Ind.
.N.° 497.356 - R. C. Leite
Indústria ale Sabão Tamoyo Ltda. nia Indústria Alimentícias Ltda. e Comércio.
- Art. 109 n.° 3.
N. 514..105 -- Co, ieriaal Meca:mica
- Classe 46.
N.° 497.463 - Cerbieosta N.
Frase de' propaganda defe- Ltda
Cerbicosta Reduzidos de Metais
514.257 - Promeca S A. Ind.
rida:
e •Comeacio.
Ltda. - Classe 5.
N.° 516.661 - Parece Linho, N. 514.556 --- José Silva Tecidos
N.° 497.648 - Monobloc - ErMas é .... Linholene - Idma So- S.A.
nesto D'Angelo - Classe 38.
ciedade Anônima Indústria de N. 515.212 - Soro! S.A. RefinaN." 497.703 - Gamelão Cimiga Plásticas - Classe 23 - Art. 121 ria de Oleos Vegetais.
- Cia. Industrial do Gamelão Ci- do CPI.
N. 515.341 - Arkirse S.A. Ind.
mica - Classe 4 - Registre-se
N.° 516.662 --* Parece Linho. e Comércio.
com exclusão de borracha em bru- Mas é .... Linholene - Tdma SoN. 516.136 --- Ern2sio Rothsaild
to e xisto betuminoso.
ciedade Anônima . Indústria de Ind. e Comércio.
N.° 497.709 - Alviceleste - Plásticas - Classe 37 -- Art. 121
N: 516.137 - Comi:A:Judia Select
Fábrica- de Vassouras e Escovas do CPI.
Ind. e Com. Ltda. .
Alviceleste Ltda. - Classe 29 - N." 516.663 - Parece Linho,
N. 516.304 - Cia. Antártica PauRegistre-se anila exclusão de bro- Mas é .... Linholene Tdma Solista Ind. Brasileira cie bebidas e Co^has e Pincéis.
ciedade Anônima Indústria de nexos.
Perrot - Asbra- P lást i ens - Classe 37 - Art. 121
N.° 497.915
Cafés Finos
N. 516.684 Asóersão no Brasil S. tki.
do CPT..
S.A. •
n l ase 7.
i'. 521.304 - Atameci Eguipaiwr.-N.° 516.664 - Parece Linho,
-N.° 497.942 Stevaux - Ind. Mas é .... Linholene Tdma So- t.i Nuclear Ltda.
Orlando Stevaux S. A. - Classe ciedade • Anônima Indústria de
N. 521.507 - Cecilia() Lupello
n.° 11 - Registre-se com e,xclu- P lásticas -- Classe 37 - Art. 121 Engenharia de Con-itraçoes Ind. e Comércio Ltda.
são de ar p ões de carregar .e vál- -10 CPI.
N. 521.893 - Ema Decorações Livulas sanitárias para descarga auExpressão de propaganda de- mitada.
tomáticas nas sentinas.
ferida:
N. 521.919 - Lojas Everest S.A.
N." 498.061 - Fisiosulfa Labs. Hosbon S. A. Prod. QuíN.° 525.532. - Lacta AsseguraN. 522.410 - - Construtora Convêmico Farmacêuticos - Classe 3 lhe o Prazer de Estar Bem Alimen- aio S.A.
- Registre-se sem direito ao uso tado - Indústr i a de Chocolate N. 522.428 -iaria Suely I:.
exclusivo. isoladamente, das ex- Lacta S. A. - Classe 41.
mit.ada.
iiiressões Fisio e Sulfa.
I\. 522.663
Pegasus LiExigêncf;ts
mitacia
N.° 498.6'66 Bonsoir - J.
Tênnos com exigências à cumprir:
N. 523.011 - Aia-fdlos de Tecidos
Martins Machado & Cia. Ltda. Classe 8.
N. 476.060 - Confecções Dina mar itera Mir Ltd a.
N. 583.186
Lanches LimiN.° 498.117 -- Sovendas - Co- Ltda.
missaria Sovendas Ltda. - Classe . N. 483.507 -- Studgraf-Studio de cada.
N. 523 . 383
Construtora
n.° 21 - Registre-se com exclusão Reproduções Gráficas Ltda.
N. 483.668 -- 'Elevadores Sur S . A . Itaúna Ltda.
de alavancas de cufbio, carrinhos
S.A. Fundição
N. 523.633 para máquinas de escrever, desli- Ind. e Comércio:
-nd. e Com.
N. 488.058 - Ind. Neros Ltda .
gadeiras velocípedes.
Onnt - Cio,
N. 523.715
N.° 498.150 •- Volium - Prod.
N. 495.274 - Tamig-Taxi Aérea Com. e Achni
Rocha Químicos e Farmacêuticos Minas Gerais Ltda.
IN. 523.844
• 11(..101- hCO
vin, niga
S A. - Classe 3.
SÃ.
N.° 498.263 - Sanei ComerAVISO AS REPARTIÇÕES
N. 524.241 - Pa. faiai - Particicioe Importação de Material para
PÚBLICAS
gnção e Com.
Escritório e Engenharia Sartel LiN. 524.254 .Negócios
mitada --•-• Classe 17 - Registre-se
O Departamento de Imir 'obiliários I.tda.•
com exclusão de cadernos escolaprensa" Nacienal avisa as
N. 524.286 -- Camstaatora ma i ), ama
"es e faias de papel almaço.
Repartições Públicas em gene . Anónima.
N.° 493.533 - Eli - Eli Com érral, que deverão providenN. 524.291 - Francisc) Pinto Per i o e ReDres, Ltda - Classe 38
ciar a reforma das assinareira.
- Registre-se na classe 38.
turas dos órgãos oficiais,
N. 524.324 - Rockwoollras S. A,•
N.° 498.704 - Sucrol - Humaté o dia 28 de fevereiro
Ind. de Isolaritas Têrmo Acústicos..
ble nii & fiefining Compan y corrente, a fim de evitar o
N. 524.339 ama) 'Mogi Guera
Classe 47,
cancelamento da remessa a
çu S.A.
Curtir daquela data
N.° 498.733 - Spir/ys - Lab
N.
Frarkl488 • Bordesina Lida. -- Classe 3.
ziria S.A.
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N 524.578 - Sylv ; o Lucas de AzeN. 522.684 - Comissaria Galvão
S . A. Corretagem de Imóveis.
vedo.
N. 524.658 - Soz Civil Marechal
N. 522.736 - Cantina Recanto Limitada. .
Deodoro Ltda .
N. 524.691 - Cerâmica Caieiras
N. 522.766 -- Verbania Ind. de CalInd. e Com. S.A.
çados Ltda .
N.5 24.912 - Marazul - Enge- N '322.917 - Metalurcj i.:a Fapap
S.A.
nharia c Com. Sociedade Ltda .
N. 522.940 - Vox Publicidade LiN. 525.553 - Liberatório Prado
mitada.
S.A.
N. 525.622 - Dist . Brasileira de
N. 523.023 - Exotaco Exp. de FuMotonetas S.A. Dibram
mos S.A.
N. 525.798 - Empresa Ouro e PraN.5 i'2.045 - Máqulnas de, Lavam (lerias Wallig S.A.
ta de Transportes Ltda .
N. 523.120 - Casas Tigre Ltda.
Berco Ind. Química
N. 526.049
Com. s Impa
Mineral SÃ.
N. 523.209 - Clichês e Descnhos
N. 522.416 - Bar e Lanches Rapo- Idex Ltda .
seira Ltda .
N.523.235 - Record S.A. Confecções Textis.
N. 522.614 - Sinterama Cerán.ica
N. 523.350 - Goya Decorações LiSinterizacla Ltda.
mitada
. 526.797 --.- Batbosa Freitas MoN. 524.048 - Lynxiihn Ltda.
das S.A.
N. 524.664 - Automóveis Peças e
N. 457.793 - Cassia Munia S . A. Serviços Carpo Ltda.
N. 524.810 - Lieb SÃ. Máquinas
Inv. e Comércio.
N. 458.129 - Praiana S.A. Co- para Escritório.
mérci o e Indústria.
N. 524.852 - Suprevil Supp: Presa
si, Victor S.A.
Diversos
N. 525.110
Eletrônica Frota LiN. 526.045 - M E Pereira -- Pros- irritada.
siga-se substituindo a cl. 50 pela 3.
N. 525.376 - S . A. p.;'undações e
N. 522.115 - Ornatex Org . Mer- Estruturas - F E.
cantil de Ind. Texteis S.A - Prossi,
N. c:25.398 - Editôra Folha do No-r
ga-se substituindo a al. 50 pela 38.
teca: Paraná S. A.
N. 522.118 - Ornatex Org. MerN. 5,6.061 - Cia. tle Tecidos Paicantil de Ind. Texteis S.A. - Pros- mares.
siga substituindo a cl. 50 pela 38.
N. 526.442 - Sveit
Ind. Eletrônica Ltda .
Têrnzos aguardando anterioridades
N. 522.621 - Cia. Renascença de
Termos:
Seguros.
N. 230.287 - Daki Industrial S.A
N. 472.174 - Algodoeira Lemense Expediente da Seção de Prorrogação
Com. e Ind. Ltda.
Prorrog ação de Marcas
N. 479.613 - Industrial e Exportadora Nova Esperança.
Foram mandados prorogar os seN. 480.486 --a Delore S.A. Com.
guintes termos abaixo mencionados
de Automoveis.
N° 778.278 - Fitin - Requerente:
N. 488.394 - Cirrias S.A. Ind. de
Ar Condicionado Refrigeração e Ven- Fitin S. A. Indústria e Comércio Classe 22.
tllação.
N° 778.284 - Clube de Paris N. 488.741 - Norbrasil Material de
Requerente: Fábrica de Cigarros FlóEscritório S :A.
rida S. A.
Classe 44.
N. 493.686 - Sita Soc. Imob.
N° 778.521 - Salm Tex - ReTupa para Agricultura Ltda .
N. 496.153 - Malharia Orquideatex querente: S. A. Lanificios Minerva Classe 23.
Ltda.
N9 778.524 • - Volterrana - ReN. 496.259 - Fornacil Fornecedora
querente: Sejal Cia de Administra írao
de Acessórios Industriais Ltda .
N. 497.387 - Romeu Chap Chap. e Particiação Industrial - Classe 4.
N. 497.556 - Braseurop S.A. En- • N9 778.536 - Speedaumat - Regenharia Com. e Ind.
querente: Addressograph - Multigraph
N. 496.090 - Hermes Fernandes Corporation - Classe 17.
S.A.
N9 779.335 - Revista do FarmaN. 498.269 - Alta Paulista Ind . cêutico - Requerente: Instituto Biode Olcos Vegetais S.A.
chimico 5. A. -- Classe 32.
N° 779.397 - Soterrai - RegueN 498.421 - Malhaaia Iracema Li..
rente: Sociedade Técnica de Materiais
tiritada .
Materkon Irma e Co- Sotema" S. A. - Classe 39.
N. 500.096
mércio Ltda .
N° 775.581 - Flex - Requerente:
N. 515.054 - Camisaria Campomar Irmãos Faldini -- Classe 23.
Ltda .
N° 775.123 - Esteban Elelant N. 516.139 - Yanmar Diesel Mo- Requerente: Esteban C.lefant Darman
tores do Brasil 5. A.
- Classe 17.
N. 516.700 - Prestamp S . EmN9 775.061 - Gusanol - Requebalagens Ind. e Com.
rente: Leivas Leite S. A. Indústrias
Empreendi- Químicas e Biológicas - Classe 2.
N. 516.829 - Epel
mentos e" Participações Industriais SÃ.
N 9 769.396 - Cabeça Branca N. 516.889 - Brasileiro Comestíveis Requerente: Cabeç aBranca S. A.
Ltda.
Produtos Alimentícios - C l asse 41.
N. 521.268 - Solotest Aparelhos
N9 767.510 - Fogão - Reguepara Mecânica do Solo Ltda .
rente: Alexandre Elsaesser - Classe
N. 521.481 - Recauchutadora Imi- 11
Reqne• N° 763.705 - Pexton
grante Ltda .
rente: Sawaya Pexton S. A. Lanifício
N. 521.765 - Predial Aun SÃ.
N. 521.842 - Josau;.o Capotaria Co- - Classe 31.
N° 763.704 --- Pexa
- Reguemercial Ltda.
N. 522.613 - Moinhos Getmani rente: Sawaya Pexton 5. A. Lanifício
S.A.
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Classe 34.

-

N° 763.700 - Pexeoet - RequeN9 775.806 - Bruschettini - Re..
rente: Sawaya Pexton Lanifício - querente: Laboratórios Moura 13-asa.
Classe 4.
Orlando Rangel S. A. - Classe 3..
N 9 760.978 - Cocil - Requerente:
N 9 774.692 - Tricófero de Barry
Cocil Côco Industrial S. A. Clas- Requerente: Lamnan 5 Komp-Bat.
se 41.
clay 5 Co. Incorporated
Classe 3.
N 9 754.701 - Bran5-11 - RequeN9 774.667 - Macaúba - Rereis e: Brancal S. A. Mineração e
querente: Fábrica de Biscoitos Príncipe
Comércio - Classe 16.
Ltda. - Classe 41.
N 9 748.828 - Disciplined - ReN° 774.612 - Katagrip -- Regue.
querente: Bates Manufacturing Comparente: Laboratórios Moura Brasil . Orny Incorporated - Classe 23.
lando Rangel S. A. - Classe 3.
N° 736.369 - Agfa - RequeN° 774.532 - Laboratório
Te?
rente: Agfa Aktiengesellschaft - Clasrapta Sperimentale Dort. Prof A.
se 28.
Bruschettini - Requerente: Laborató?
N° 736.368 - Agfa - Requerente: rio
Di Terapia Sperimental e Dott.,
Agfa Aytiengesellschaft -- Classe 11. Prof. A. Bruschettini -- Classe 3.

N° 736.367 - Agfa - Requerente:
N° 773.828 - Oliver - Reque senAgfa Aktiengesellschaft - Classe 16.
te: White Motor Cororation
CiasN9 718.613 - Olyrnpio Ype - ! ar21
Requerente: Companhia Brasileira dr
N 9 763.706 • Pexton - RegueChocolates - Classe 41.
N 9 678.898 - A Sul América - rente: Sawaya Pexton S. A. Lanifício
Requerente: Produ os Alimentícios "A -- Classe 24.
Sul América" S. A. - Classe 41.
N9 763.703 -- Pecam - Reque.
N9 678.897 - A Sul América - rente: Sawaya Pexton S. A. Lanificio
Requerente: Produtos Alimentícios "A - Classe 36.
Sul América" S A. - Classe 41.
N9 664.605 -- Willys Overland
N° 674.549 - Alisa - Requerente: - Requerente: Kaiser jepp CorporaAlisa - Cia. Irma irtadora de Produ.. tion - Classe 21.
tos Alimentícios Italianos - Classe
Expressão de Propaganda pi orrogada
41.
N° 672.686 - Vivisa - Ra lueN° 680.119 - Dos Preços a Merente: Vias e Viam.' is. S. A. - Clas- nu:! Dos Tecidos A Giaante - Rese 17,
querente: Jose Silva - - Tecidos S. A.
N° 232.264 -- Barca -- Requereate: - Classe 23.
Robert &sei) GIVil3T1 - Classe 8.
N° 512.481 - É Por Isso Que Eu
N9 665.947 - Vitnessol - Reque- Digo e Não FalhO... Tecidos? Casas
rente: Laboratório ralesquaia Limitada Carvalho -- Requerente: Cavalcante
Cia
- Classe 23.
- Class c3. •
Sinal
de
Propaganda prorrogado
N 9 616.012 - Ciai:ridos - Requerente: Guthmann P5 Klein Seeledacle
RequeN° /66.407 - Masetti
Anônima Imobiliária Comercial y Fi- rente: Casa Masetti S. A. Indústria
nanciera - Class- 8.
e Comércio -- Classes:
8- - 9 6
N9 642.126 -- E X - Requerente: 10 - 11 •- 12 - 13 - 14 - 15
28 -- 30 - 34
Nassit Distribuitkres dr Lubrificantes 17 - 21 - 25
35 - 36 - 37 -- 40 - 48 - 49..
Lta a . - Classe 1 •
rase de Propaganda prorrogada
N 580.076 - B italando - Requerente: Coirnaribia Calçadas Fox N9 690.017 - Rainha do Lar Rinso
Classe 36.
- Requerente: Unilever Limited Raque- Classe 46.
NI° 579.764 - Verme:o
. Calçados • rente: Reichert S
N9 780.508 -- Café Lourenço CamClasse 36.
peão da Qualidade -- Requerente:
N° 579.763 - Scalvita - Reque- Caté Lourenço Indústria e Comércio
rente: Scal Rio - Indústria e Comér- Ltda. - Classe 41.
cio de Artigos Rurais S. A. - ClasN9 780.785 - Suerdieck Significa
se 41.
N° 521.336 - Multivite - Reque- Qualidade - Requerente: Suerojeck
rente: The British Di tal Houses Ltd. S. A. Charutos e Cigarrilhas Classe 44.
- Classe 3.
Nome Comercial oror.ogado
N. 520.783 - Jopa - Requerente:
Topa Ltda . Comércio e i ndústria de
N° 753.790 - Companhia Sul Ame.
Produtos Químicos - Classe 1.
ricana de Investimento - Requerente:,
Companhia Sul Americana de Investi487.672
Jornal
de
Letras
N9
Requerente: José Elisio Condé - mentos.
N° 671.809 -- Rádio-Fiscal - Em.
Classe 32.
presa Fiscalizadora da Publicidade RaProrrogação de Marcas
diofônica Ltda . Requerente: Rádio.
Foram mandados prorrogar os ter- Fiscal - Emprésa Fiscalizadora
mos abaixo mencionados com as aops- Publicidade Radiofônica Ltda .
tilas indicadas pela Seção:
N° 773.138 - Xilotacnica S. A.,
N9 755.717 - Nylon - Requerente: - Requerente: Xilotécnica S. A.
Rhodia - Indústrias Químicas e Têx- Título de Estabeleeinzento prorrogado
teis S. A. - Classe 22.
N9 678.974 Ginásio Pardal Pi.
N° 759.252 Superalin - Reque- nho - Requerente: Maria Veridiana
rente: Abel de Barros Comércio e In- Pardal Pinho - Classe 33.
dústria de Tintas S. A. - C. l asse 46.
N9 768.796 - A Mobiliária Ele.
N° 761.885 - Eterna Regue- pante - Requerente: Irmãos Zaguer
40.
rente: Eternit do Brama 2imento Classes 17
Amianto S. A. - Classe 1E.
N9 575.789 - Hotel Jardim da Gá.
N° 775.807 - Istibron - Reque- vea - Requerente: Soto Gardon &
rente: Laboratórios Moura Brasil-Or- Filhos Ltda. - Classes 33 - 41 -..
lando Rangel S.

- Claus 3.

42 - 43.
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NOTICIAM
Oposições
Moinho Atlântico S. A. (oposição
ao termo 744.907 - Marca: Pérola
Atlântica)
Ramos
Cia. Ltda . ( oposição ao
termo 746.359 - Marca: Bratinha ) .
São Paulo Alpargatas S A. (oposição ao termo 749.624 - Marca:
Cat-Ballou T. 750.812 - Marca:
Renê - T. 750.765 --- Marca: Carpano - T. 750.956 - Marca :TerLia )
T. 750.275 - Marca: Multigreide ) .
CRA ( oposição ao termo 747.144 Cia. Riograndense de Adubos Marca: Fertifol - T. 747.143 Marca: Fertipal) .
Ambrozio 6 Cia. (oposição ao termo 744.640 - Marca: Xareta) .
Produtos Nobel Ltda. ( oposição ao
termo 744.824 - Marca: Astipan) .
Admira! Corporation ( oposição ao
termo 746.274 - Nome Comercial:
Admira! da Bahia Ltda . ) .
Imperial Chemical Industrias Limited ( oposição ao termo 743.963 Marca: Procion) .
Unilever Limited ( oposição ao termo 738.264 - Marca: Unilivro) .
Société Rhovyl (oposialio ao termo
si° 748.141 - Marca: Robii) .
Rovel Couro e Peles S A. oposição ao termo 743.632 - Marca: Ra!vai) .
Sociedade Caieiras de Itapeva Ltda.
'( oposição ao termo 742.465 - Marca:
Itapeva ) .
Tecnogeral S. A. Comércio e Indústria ( oposição ao termo 742.244 Marca: Tecnocal Comércio e Indústria
Ltda . ) .
P. Alves loa, c Com. (oposição ao
tétano 742.545
Marca:. Vitória ) .
P. Alves Ind. e Com. (oposição
ao termo 742.379 - Marca: Vitória) .
Tecnogeral S. A. Com . e Ind .
(oposição ao termo 742.245 - Marca:
Tecnocal) .
Albino Mendes 6 Cia. Lida. (oposição ao termo 745.394 - Marca
João Mendes) .
Sovolk's Peças e Automóveis Ltda.
(oposição ao termo 740.093 - Marca:
Sowolk's) .
Cia. Internacional de Turismo e
Propaganda ( oposição ao termo número 748.945 - Titulo: Driver's Club) .
Sininho Confecções d eRoupas Ltda.
'(oposição ao termo 743.269 - Marca:
Tininho) .
Tintas Ypiranga S. A. (oposição
ao termo 744.819 - Marca: Ultrautil
T. 744.820 - Marca: Ultrautil
T. 744.821 - Marca- Ultrautil) .
Willys Overland do Brasil S. A.
Indústria e Comércio (oposição ao termo 750.009 - Marca: 4 Tração X
Total 4 - T. 750.006 - Marca: 4
Tração X Total 4 - T. 750.005 Marca: 4 Tração X Total 4 - T.
750.002 -- Marca: 4 Tração X Total 4 ) .
Olympia, Indústria e Comércio de
Móveis de Aço Ltda. (oposi0o ao
termo 744.608
Marca: Olympia) .
Casa Mattos Papelaria e Livraria
S. A. (oposição ao têrmo 744.878 Nome Comercial: Livraria e EditOra
Norma S. A. - T. 744.874 - Marca: Norma) .

;G

7r

Casa Mattos, Papelaria e Livraria
S. A. (oposição ao trino 744.80
- Marca: Norma):
Olympia, Indústria e Comércio de
Móveis de Aço Ltda. (oposição ao

DIÁRIO OFICIAL (Seção II))
termo 745.505 - Marca: Olymoia
DCL) .
Marcovan Ferragens Com, e Ind.
Ltda . ( oposição ao term., 745.909 Marca: Marmopiso) .
Companhia Industrial Rio Guahnba
( oposição ao termo 729.994 - Marca:
Bebê).
indústria Térmica Brasileira S. A.
( oposição ao termo 756.263 - Marca: Tripolar - T. 746.343 - Marca:
Cosmolar - T. 746.844 -- Marca:
Tec-Lar) .
Calçados Sissi S. A. Ind . e Cora.
( oposição ao termo 74'7 .227 - Ti-.
tulo de Estabelecimento: Sissi) .
Indústria Térmic Brasileira S. A.
(oposição ao termo 746.347 --- Marca: Cosmolar - T. 746.344 - Marca: Cosmolar) .
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Philco Corporation S. A. (oposi-1 Fábrica de Roupas Hpson S. A.
ção ao termo 737.124 - Marca: Et_o- (oposição ao têrmo 683.663 - Marnomat)
ca: Edlon - Térn,o 724.067 - - MarAgência de Viagens Rio Tisurs, S . A. ca: Edlon) •
( oposição ao têrmo 740.615 - Marca:
Casa Sano S. A. ti, dústr14 e CoAsas!.
mercio (oposição ao têrmo 742.317
Marca: Prefã ) •
Renda Priori ei Cia. Ltda ( oposi- ção ao têrmo 740.599 - Marca : AbeE staleiro Só S. A 1.)r).`•lit'ilo ao
lha) .
térnio 738.142 .
Incafé Indústria e Comé ruo de CaIsofil S. A. Fios, Cabos e Materiais Isolantes (oosição ao termo nú- fés Finos S. A. ( oposição ao termo
mero 729.953 - Marca: Isolater) . ti° 751.400 - Marca: Prima .
Century Eletric Company (oposição
Cobraice Conainhia Brasileira de Indústrias e Comércio ( ousição ao ter- ao termo 746.200 - Marc 1: Cenmo 740.078 - Nome Comercia: Co- tury ) .
Gráfica Zebu P abli :,dada Triangubrage Comercial Brasileira de Cereais
lina S. A. (oposição na termo nuLtda . ) ,
mero 743.327 -- Marca. Anuário Bra-

Cervejaria Mãe Preta S. A. ( oo- ilciro do &bit) .
scição ao termo 739.386 -- Marca:
Artes S. A. FábriLa
Aru. latos
Kentél)
Ernesto Amaral (oposição ao terErich Eichner e Cia. Lida opo- Texteis ( oposição ao termo 745.643
mo 735.499
F. 745.608 - Marca: - Santronicl .
sição ao termo 736 175 - Marca: - Marca: Fasa
Marca : Fasa
T. 715.612 - MarLaboratório Lutécia S. A. ( oposi- Kosmos .
ca: rasa - T. 745.640 - Marca:
ção ao termo 750.157 - Marca: NiSupersom Discos Virgens e Equi- l'asa - T. 745.640
trazelin) .
Marca: Vasa
pamentos de' Som Lida ( oposição ao - T. 715.622 -- Nome Comercial:
Werco Comércio e Indúst ria Ltda . termo 722.938
Marca: Radiom tic ). Vasa Industrial S. A. - A. 715.6.32

( oposição ao termo 743.547 - Marca:
Kriner-Rapid) .

Banco Brasul de São Paulo S. A. - Titulo: Fasa Industrial )
(oposição ao termo 737.5C8 - Marca:
Farbwerke Hoechst A lzti si ,..aesellsArmações de Aço Proba' S. A. Abrasul) .
chaft Varia. Meister Luolus ei Briining
( oposição ao termo 743.797 - Marca:
J. & E. Atkinson Linuted (oposição ( oposição ao t;Tnio 745.577 -- Marta:
Cisne)

ao termo 738.919 - Marca: Miss- Newton That Mio) .
tinoIx)
lleta. lurgic
Forty S. A.
ção ao termo 737 2(16 - Ma: . ca : ror-

Coged - Companhia Gerai de Ad- France) .
ministração e Organização (oposição
Indústrias Gessy Lever S.. A. opoao termo 749.161 - Nome Comercial:
Cogea Consultoria. Gerência e Admi- sição ao termo 740.865 - - Marca:
Alva) .
nistração Ltda . ) .
Unilever Limited ( op osição ao têr_
Carci - Caixas e Acessórios de
Relógios Comércio e Indastria Ltda. mo 738.418 - Marca: Sou.
(oposição ao termo 749.960 - MarCompanhia de Cigarros Seu: Cruz
ca: Carci) .
(oposição ao termo 737.129 - Marca:
E. I. Du Pont De Nemour s, and Gol) .
Editores S. A. ( oposição ao
Company (oposição ao termo 736.197
termo 742.597 - Marca: Patrulha
- Marca: Corelan) .
Aérea).
Farbenfabriken Bayer AktiengesellsHumble Oil ei Refining Company
chaft (oposição ao termo 736.671 - ( oposição ao termo 740.487 - Man a
Marca: Supranil) .
M Oleomar) .
•
Rothschild Loureiro ti Ci. n . Ltda .
The Marconi Company Limited
(oposição ao termo 738. 84S
Marca: (oposição ao termo 737.250 - Marca:
Paulistania ) .
Snlid State) .

Farbwerke
Flue( h st
Akt:eituescllschaft Vorm Meister LUCh13ei Briining
( oosição ao termo 745 563 -- Marra:
Rt. vion Eterna 27).

Frigorífico Bordon 5. A. ( oosii;ão
ao termo 748.041 -- •Viarca : Super ) .
Na ti orlai
Periodical
Publ ication a,
Inc . ( oposição ao t'am o 750.919 Marca: Batina', - T . 750.920 Marca: Batman )

Sociedade Técnica de Materiais So
tema S. A. ( oposição ao têrnio número 746.275 - Nome Comercial:
Copema - Com Pinturas e Estruturas
Metálicas Ltda . 1. 746.276 -São Paulo Alpargatas S. À. (opoAuto "Transmissions Limited ( oposisição ao termo 739.794 - Titulo: nçãoomaato) . termo 737.123 - Marca: Eco- Título: Copema Comércio Pinturas e
Estruturas Metálicas - T. 746.277 -Kan-Kan)
Marca : Copema
F. 716.278 -Marca: Coparia ) . .
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REGULA A LOCAÇÃO DE
PREDIOS URBANOS

DIVULGAÇ' AO N. 926
PREÇO CR$ 150
A VENDA::
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves.
Agés.:ia 1:

Ministério da Fazenda

Atende - se a pedfdos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na Sede do
t\*
amar

Ancierson, Clayton ô Co.S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 747.000 - Marca: Fornecedora
de Carne S lata Rita Ltda .
Cooperativa de Laticínios de Pacocinto de Sapucai Ltda. (oposição ao
termo 746.259 - Titulo Mercearia
Armazciu e
.):te ()alar ) .
Gentil ei Clovis Ltda. (oposição ao
termo 746.696 - Marca • Arclovl) .
Anderson, Clayton e/ Co. S. A. Indaatria e Comércio ( oosiçãoao termo
ti" 746.222 - Marca Ritarroz )
'Screen Geras, Inc (Opuaição ao teraio 743.681 - Marca: Flint T.
13 9 743.682 - Marca: Flint - T.
n" 743 . E81 -- Sinal de Propaganda:
Café do Ponto Indústria e Comércio
Ltda. ('posição ao termo .744.273 Marca: Do Ponto São Luiz - T.
n9 744.208 -- Marca : Do Ponto Ganha Pouco) .

Esquema S A. Empresa jornalística
( oposição ao termo 744.145 - Marca:

Esquema ) .

Solorrico S. A. IndúsLria e Comércio (oposição ao têrmo 744.223
Marca: Solocal)

aaata-aera 8
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
(oposição ao tenno 743,940 - Marca:
Andorinha).
Indústrias Vibres S. A. (ambição
ao tênno 744.025 --- Marca: Atlas T. 746.196
Marca: A).
A Comanhla Antarctica Paulista Indataria Brasileira de Bebiam. e Conexos
(oosição ao taamo 743,555 - Marca:
Basta).
Interna,' Indústria Técnica de Estruturas Metálicas Ltda. (oposição ao
herrn° 626.136 - Marca: Esmoa).
La Mundial S. A. (oposição ao
tèrzno 747.340 - Marca: Boat'S
Qjuen).
Clueta Peabody 6 Co. Inc. (opo&iça° ao tanno 746.358 - Marca:
Ckutex).

Ambrozio as Cia. (o posição ao termo

n• 744.641 - Nome Comercial: Xareta Lanches Lidá.).

Tintas Diamante Indússria e Comércio Ltda. (oposição ao tanso 736.025
- Marca: Dekalux - T. 736.024 Marca: Delcalux).
Irmãos Rambaldo Ltda. (oposição
ao termo 745.458 - Marca: Ibera).
Sã oPaulo Alpargatas S. A. (ara
-atçãoern749.32Mac:
Pedrigree - T. 749.561 - Marca:
Ro-She-Si).
Banco Frederico Mentz S. A. (oposição ao farm° 592.304 - Marra:
Menta - T. 590.634 - Titulo: Se.
permercados Mentz).
São Paulo Alpargatas S. A. (oposição ao termo 748.667 - Titulo de
Estabelecimento: Cinderela Brasileira
T. 749.665 - Marca: Pamaio
- T. 749.110 - Marca. Capitão
Furacão).
S. A. Cotonificio Gávea (oposição
ao termo 750.300 - Marca: Acroeel).

Vulc.an Material Plástico S. A.
(oposição ao têrmo 748.337 - Marca; Vulcanus T. 748.340 - Marca: Vulcanus).
Companhia Swift do Brasil (oposiao têrmo 748.787 - Marca:
WA
Perfuma Balenciaga (oposição ao
tênno 743.862 - Marca: Moment of
Truth).
Jovem° S. A. Investimentos. Crédito e Financiamento (oposição ao termo 746.483 - Frase de Propaganda*
Pomba tias Tigre No Seu Motor TI 746.484 - Frase de Propaganda:
Ponha Um Tigre No Motor - T.
n° 746.485 - Sinal de Propaganda)
Indústria Resegue de óleos Veges
tais (oosiçÃo ao taram 748.184 -

Marca: Resende).
Cia. Vidraria Santa Marina lapa
abalo ao termo 748.731 - Marca:

Santa). a
Mirabel Produtos Alimenticios S.A.

(oposição ao termo 746.910 -- Marca:
Miramar).
Cia. Vkinu4a Santa Marina (opa
sição ao Varino 748.749 -- Marca:
Santa Marina).
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
S. A. (oposição ao tanso 747.260 -Marca: Toriva T. 749.574 Marca: incoveg).
Banco Intercontinental do Brasil
S. A. (oposição ao tèrmo 748.742 Nome Comercial: Co:aparada Seguradora Intercontinental •-• T. 748.741
- Expressão: Intercontinental
T.
11. 748.736 - Nome Comercial: In-

Di'lal0

(Sino kl)
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tercontinental S. A. Crédito, Fina:toaRomeu Baptasta (capo/ação ao tarino Colaça Auxiliar das Companhias
mento e Investimentos - T. 748.735 I n° 745.210 - Marca: Valinhos.
S. A. (oposição ao ténia, 715.179
- Expressão: Intercontinental T.
Marca: Comun.
Malharia
Irmãos
Daher
Dattd
S.A.
nç748.117 - Expressão: IntercontiManha Amaral Ordine (oposição ao
()posição ao (armo 747 242 - :..arca:
nental). farino 750.553 - Nata. a: cair/ta
, Visou).
São Paulo Alpargatas S. A. (opo- I Catão Montez Júnior (ema:doam ao Chie).
sição ao 'termo 691.550 - Marca: tarmo 745.035 - Marca: Droga-Lux).
Rhuhard Hudnut (opoiição ao •*•sa.:
Cota Elarttic) .
i Limitava, Linated (oposição ao tarmo 119 743.907 -- Marca: Chana
j . el E. Atkinson Liolind I 53.
Ernesto Neugebauer S. A. lactas- n° 745.168 - Marca: Brisa).
ao tarmo 743.150 - Marca: En.
Irias Retinidas (oposição ao Vamo núCompanhia da Cigarros Souza Cruz gasta .
mero 745.412 - Marca: Branco e
(oposição•ao termo 743.181 - Marca:
Syndicat National de La Parainuirie
Preto).
Paançaise (oposição ao termo i4 3322
São Paulo Alpargatas S. A. laposi. Mayfair).
ça oao termo 531.844 - Marca. Cari
Compaaia Paulista de Óleos Vege- - Marca: Souvenir de Paris).
Sport - T. 655.857 - Marca: Cori tais (oposição ao termo 741.020 - , Pronto S. A. Serviço. de Pronto' ção (ogosição ao taram 743.375 Marca: Comprai)
SPula)•
; Marca: Promova).
Serviços Técnicos de Organização
Pila eis Tigre S. A. (oposição ao
Confecções Cukier Lata ioposição
Soetec (oposição ao gamo 745.641 taram 743.846 - Marca Tigre).
;ao tarmo 746.216 - Marca: Fobica).
Marca: Sertec).
Chocolate Kopenhagen S. A. ( a poTbe Procter & Gambis Compara, sição ao termo 744.233 - Marca: ILaboratório Lutécia S. A. (oposição ao térmo 748.7,43 -- Marca: Dieta.
(oposição ao têrmo 743.908 - Marca:
Malharia Irmãos Daher Daud S.A. rene) .
Kitacron).
; Bozzano S. A. C.omerçail.
Screen Goitis. lnc4 (oposição ao tar- Dona Benta).
(opa-ação ao taram 744.528 - Marca: e Importadora (oposição ao tantas núam 744.576. - Marca: Diria).
MB 1.
mero 734.298 - Marca: Rochelle A Companhia Ananaica Patiliata
T. 738.757 - Marca: Bozaa
(Sisas
Tigre
S.
A.
Comartao
e
Indústria Brasileira de Bebidas e CoArmações de Aço Proba] S. A.
nexos (oosição ao tarkati 743.794 - Impartaçã s (oposição ao tarrno /43.847 Big-Be11.
Marca:
Tigre).
Nome Comercial: Produtos Duboin Lia
(oposião ao taram '747.133 - Marca:
zaitada - T. 743.795 - Sinal de
joviso Materiais Para Construção
S A. Moinho Sandata Indústrias
Propaganda: Produtos Dubom Ltda. - Lida. 1oposição ao tamis 743.393 - Gerais (oposição ao termo 742.969 -T. 743.798 - Marca: pubaat T. Titulo: lovisal).
Marca: Merci cífig. de 5).
n9 743.799 - Marca: Dubora).
Brascala Ltda. (oposiaão ao termo
Indústria Térmica Brasileira S. A.
Auto ..eças Paulista S. A. Comér- 119 744.010 -- Marca: Corfix).
(raepcos
.Llçar
ar ) i. ao taram 746.848 - Marca:
cio Indústria Importação (oposição ao Sies] Metalúrgica Má quinas c Fergamo 746.625 - Titulo: Auto Peças ramentas Ltda. (oposição a0 tèrnio
Fabrique D'Horlogerie Ch.s. Tissot
Paulista).
nç 743.141 - Marca: SI.
et Fila S. A. (oosiçao ao gamo nüMáquinas e Equiparmsa WS Mello
City S. A. IncidsrCu Brasileira de maro 729.728 - Marca: Toas) •
S. A. (oposição ao tartno 749.909 C.alascias oposição ao tarmo 744.392
C:a. Mineira de Aguas e Esgotos
Título; Mello).
Ganag (oposição ao térmo 744.099 EPE - Estudos e Planejamento de - NI •rra: Cityluzi).
Fmfolagens Ltda. (oposição ao tarmo Pateais Tiase S. A. (aposição ao Nome Comercial: Comag S. A. MáT.
Tigres.$). quinas' Agricokis e Industriais
n9 745.776 - Titulo: E P E Escri- termo 743.607 arca.
9) •
tório cia Planejamento e de Engenha- Chaco:ato Kopenhagan S.A,. (opo- 744!°S-ria).
fo:rabel Produtos Alimenticios S.A.
sição ao riamo 743 a 34 .- Marca:
(oposição ao tarmo 746.300
Marca:
Voikar S. A. • Comércio 'e importa-. Bossa Nova) .
.
çso (oposição ao tèrmo 746.858 - '• Caos. Oliviero & Cia. Ltda. (tapo- l• DrvinoLindia).
Mirabel Produtos Alimentícios S.A.
Marca: Volicar).
ao termo 744.653 --- Marca:1 ap'.);:ç5,, térmo 747 389 - Marca:
Indústria de Meias Maiorea Ltda. siçao
Ri .
(oposição ao taram 748 420 - Mar- Conauto).
Pimois ature S. A. (aposieão ao
ca: Casa do Fio de Ouro).
1,-.1:1son ai Johnson (oposição ao térIndústria de Meias Maiorca Ltda. tarato 743.853 - Maraa:
um 743.086 - Marca: Synthol - T.
(oposiçã oao termo 748.421 - Ti- Laias ature S. A. Comarca, e Im- 742.884 - Marca: Jamason).
tulo: Casa do Fio de Ouro).
Kleinol Produktion Geseliséhaft Mit
pa. casão (oposição ao termo 743 854
Beschrankter Haftung (oposição ao tara
Trevoli S. A. Artefatos de Couros - Marca: Tiarepressão).
mo 712.883 - Marca: Bio Clinico -,
e Plásticos (oposição ao termo 750.549
irmaos larairach 5 Cia. Ltda. (opo- T. 742.B88 - Marca: Bio Clinico -ss
- Titulo: Modas Trevo.
Nlarca:
ao termo 744 83
T. 742.892 - Marca: Bio Clinico -.
Cobraice Companhia Brasileira de ,;
ter- CAluanboque).
T. 742,886 - Nome Comercial: Laa
Indústria e Comércio (oposição
mo 748 871 - Marca: Cobrace.
lauãos Ghazzaqui toaosição ao tia- boratório Bio Clinico Ltda. T.
Tepasa Terraplanagem e Pavimen- ra a 738.013 - Marca. Vantajosa). . 742.891 •- Marca: Laboratório n Bio
tação S. A. (oposição ao termo na-.
Laboratórios Lepetit S. A. (oposimero 745.710 - Nome Comercial:
Ma k aracks. Inc. (oposição ao tia.
Tepav Terraplanagem e Pavimentação ção ao rirmo 745.503 - Marca: mo 746.886 - Marca: Multai).
L
o
P).
Lt,da . .
Werthalmer Fréres. Inc. (oposição
'Danar Automóveis Ltda. (oposição
Cano Erba S.p A. (oposição ao ao timo 743.522 - Marca: Sotnreco termo 745.059 - Titulo: Delniar) . amam 743.157 - Marca: Esinal). nir de Paris).
Isofil S. A. Fios, Cabos e Materiais
Auto Union G.M .B.11. (oposição Carcill Agricola S. A. (oposição
Isolantes (oposição ao tarnio 744.199
ao
ramo 743.032 - .Marca: Audi). ao térmo 745.275 - Marca: Carga).
Ineoff1).
Kerma Brasileiro (oposição ao tiara
American Radiator '5 Standard SaVolkswagenwerke Aktiengeseasehatt nitary Carporatitin (opotação PO tênis° mo 746.786 - Marca: Artacar),
(oposição ao tarmo 744.427 - Título n9 742.843 - Marca: Ultrapolidor - Rod-tel S. A. Ind. e Com. (opodo Estabelecimento; Serviços Volks de T. 742.834 - Marca: idealux - T. sição ao tiram 747.203 - Marca: DiManutenao).
n° 742.835 - Marca: Fdealux - T. gibel).
Kerma Brasileiro (oposição ao tênias
Henke' 81 Cia. G . as. b .1-1. ( oposição n° 742.837 - Marca: Ideal - T .
.
ao têrmo 743.955 - Marca: Dipol).
742.842 -- Marca: Ultrapolidor - 748.113 - Marca: Go-Go).
José Squillante (oposição ao tfaino T. 742.844 - Mana: Ultrapo/idor).
Granja Barra Azul (oposição ao tara
ta• 747.102 - Marca: São José).
José Newton Bízzotto (oposição ao mo 748.366 - Marca: Barra).
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Indústria de Isolantes Sã o Roque
742.755 - Marca: Lev).
(oposição ao termo 743.683 Sinal
Ltda. (oposição ao termo 743.662 de Propaganda: Flint). s
indústria de Beb;das Real Ltda. Marca: São Roque).
Indústria York S. A. Produtos Ci- (oposição ao termo 714 S5 - Marca: João Amaral Gomes (oposição ao
rúrgicos (oposiçáoao tênno 745.063 - Campininha I .
termo 747.669 .- Marca: Florença).
Marca: Flor de Nova York).
Rádio Corporation of America (opoDaniel Tatilewsld (opoaaão ao ter- Pandal. Ima:atras Aisnastai, Ltda. sição ao termo 743.241 - Sinal de
(oposição ao taram 744.(57 - Marca:
mo 747.230 - Marca: Pic-Nic).
Propaganda: RC).
Brasa Representação de Automotores Pau-Impe) .
Willy& Overland do Brasa S. La
Ltda. (oposição ao têrmo 744.755 - Cristais Prado S. A. (oposição ao Ind. • Cora. (oposição ao têtmo não
Marca: Brasa-Mora).
armo 749.146 - Marca, Gizas).
meg 748.13, aar Marca: Itamarati)
I
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ROAS D EPOS1T4DAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código do Propriedade Industrial.° Da data da publicaçâo começará
cs correr O Prazo de 60 cilas p ara o deferimento do pedido Duramo êsse prazo poderáo apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedado Industrial aquêles que, se julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido

cx ativas, de deslocamento e a pistão. para colagem dos rótulos em vasilha.
aombas elsricas . bombas para liquido& mes. máquinas para fermentar e mistuaara pressão hidráulica e para compres- rar bebidas, juntas universais para cora
sões, bombas elétricas para pneumáticos, dutos d'água de motores e máquinas,
)runidores para cereais, máquinas ha- .aminadores a frio e a quente para aço
aceiras. máquinas brunidoras, máquinas e outros metais, lançadeiras. lubrificadoPara bordar, máquinas betoneiras, cru- res centrifugos, máquinas de lavar prazetas. cilindros, câmbios. cabeçotes, ca- tos e roupas. máquinas lixadoras. mamisas, sárter de embreagens, cárter de cacos, mancais. motores elétricos, amaCS\
r
motor, comutadores, cubos de' placas &iras, ,nartelos mecânicos. moinaos
INDUSTRIA BRASILEIRA
de embreagens, culatras de cilindro do para cereais, maçarocas, martelares mamotor, caixas de lubrificação, carlatam- 'acates. motores, mancais paia brocas:
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas n motores .de combustão interna, motores
para cortar frios, coroas, canelas, ca. 'diesel, macacos para brocas macacos de
Classe 1
Carrapaticidas, desintettanres embroca. delas cortantes para entalhar, camisas rôscas, de parafusos e hidráulicos. manções para animais. farinha de • ossos. para cilindros, cardam. máquinas cata- cais de roletas, molas, moas de válmedicamentos para anima:s, aves pre. doras. caldeiras, máquinas de costura, vulas. mandris, magnetos para motores;
parado s eprodutos inseticidas. parasi- máquinas adaptadas na construção e magnetos de ignição, mecanismo impulsionador do diferencial, mineração,
ticidas. remédios para fins veterinários. conservação de estradas, corte de mamultiplicadores, máquinas cnisturadoras
deiras
e
carretos,
máquinas
para
cortar
sabões veterinários e desinfetantes. sais
e moer carne e legumes, máquinas clas. de barro e concreto. Maquinai para maveterinários e desinfetantes sais veteri.
sificadoras, máquinas de contar, máqui- lharia, máquinas para movimento de
nados, vacinas para aves e animais.
nas para cortar. máquinas compressoras, terra, máquinas para moldagem. picador
aais minerais para fins veterinários. po careetéis, máquinas cravadeiras, carnei- de forragens, pinhões, pistões de motor;
asadas uso veterinário, vermlicdas uso ros hidráulicos, máquinas para fabricar politrizes. motores a explosão, a comveterinário. desin iatantes e veterinários canhões, máquinas para fabricar cigar. bustão interna e elétricos, prensas, punros, máquinas para tirar cortiça, distri- 7.ões plainas de mesa plainas amadoras,
Classe 3
Para distinguir: farinha dietética (ai buidores de gasolina , dispositivos de ar. placas para tõrnos, prensas hidráulicas.
ranque, diferencial, dispositivos de igni- ' máquinas para panificação e máquinas
de regime
são elétrica para motores, dínamos, dra- para fabricação de massas alimentícias,
Lias
Aço em bruto, aço preparada. R:Na gas, desnatadeiras para manteiga. ries máquinas para fabricação de papel, pon.
doce aço para tipos. aço fundido. açc quinas distribuidoras de concreto e bar. tes gigantes, • platinados para veículos,
parcialmente trabalhado. aço pálio aço tibradores de cana e forragem. máquinas inos, pedais de alavancas, de embreagens, planetárias de parafusos sem fim
refinado, bronze, bronze em bruto ou áesempalhadoras, máquinas debulhado.
e de rodas. polias, máquinas para olaria,
parcialmente trabalhado. bronze de ras, descascadoras. desintegradoras. mámaquinas pulverizadoras, maquinas de
manganês. bronze em pó. bronze em ro, espu'adeiras, eixos de direção, eixos
de transmissão. embreagens, engraxado- polir, receptáculos, rolos, ro'etes. ressalbarra em fio. bumbo em bruto ou
res centrífugos para forjas, engenhos tos repulsionadores de rolamentos e
parcialmente preparado. cimento itae de cana, expremedeiras para manteiga, rolos, rolamentos, aparelhos recfutores
cobalto. bruto ou parcialmente engrenagens para mancais, engrenagens consumo de gasolina, retentores de gratrabalhado couraças. estanho bruto ou de cremalheiras, engrenagens para eixos xa, de óleo e de cilindro. reduto res siparcialmente trabalhado tarro em bruto de manivelas, engrenagens de parafusos lenciosos, máquinas de rosqueat, máear narra. ferro manganês Perro velho sem fim. engrenagens de distribuição, quinas rotativas para usinar ferro, aço
gas. -m bruto ou parcialmente traba. engrenagens multiplicadoras, esteiras e bronze. máquinas para rotular, regufilado gusa temperado. gusa maleável transportadoras, elevadores hidráulicos ladores, aereas mecânicas, segmentos de
/animas fe metal. lata em folha tarar exaustores de forjas, esmeris, espulas pistaea , eacrenanens e parafasos • :,ern
eis tólha •atâo em chapas, latac em máquinas encanatórias. máquinas ensa fim. sileralosos, saté'ites. separadores oe
vergalhões liga metálica. lanarias cadoras, elevadoras, máquinas ensaca- graxa, óleo e cilindro.' máquinas secaalarmem°. manganês. metais alo traba. doras, elevadoras, máquinas de esculpir: doras . máquinas para serrar máquinas
Piados ou aarcialmente tra5alhados me. diafragmas, engrenagens de comando salgadeiras para manteiga, reares, tursais em massa
metais estampado. das va.vulas. maquinas empilhadeiras binas torcedeiras. tesouras rotativas, te.
metais oara solda niquel ouro. zinca maquinar, para . estalairos, eixos de co. i seiuras mecânicas. tôrnos revolver. rormando, engreaagers para eixos de co- mos mecânicos, trilhos, moias, tranchas,
zorrugadc e zinco liso em folhas
mando sif. fs vá'vnias e oara eixo de In, tg. antes. transportadores automáticos
Classe 6
nivelas, máquinas de estampar, máqu, para alta e baixa pressão, máquinas laPa ra distinguir máquinas para indústrias nas de esticar, máquinas para escavação vadeiras, máquinas para terraplanaçsem,
testem em gerai. máquinas e suas partes de terra, máquinas para extração de maquinas de soldai. tuchos de válvulas.
iria-arames para fins industriais: má- óleos. filtros para limpeza do motor, maquinas para indústrias de tecidos, maquinas de precisão: maquias operatiazes, filtros para óleos, foles de forjas. !ra- quinas para tecidos de tapeçarias, mámotores e suas partes: peças para veio sas, fusos, fornalhas para fundição, furaaulos:alavancas. alternadores, acelera deiras, forjas. máquinas para furar e quinas trituradoras. 'máquinas térmicas,
dores. anéis de iátão. anéis de esferas centrar fornalhas para tratamentos tér- máquinas de trançar, máquinas de tricopara rolamentos, anéis de óleo, anéis micos, máquinas de fabricar papel. má- tar. máquinas Urdideiras.. valvulas para
para facilitai o arranque dos motores, quinas para o fabrico de fumo, máqui- motores, válvulas de aspiração. transanéis de segmento, autolubrificadorea, nas para fabricar gelo, máquinas para portadores mecânicos, velas de ignição
para motores, virabrequins, ventoinhas e
anates. aparelhos para mistura de com- fabricar telas de arame- guilhotinas,
máquinas ventiladoras
bustíveis. de- motores a explosão,, má- guindastes, geradores de eletricidade,
Classe 7
quinas de abrir chavetas, máquinas afia. guindastes, geradores para corrente conduras para ferramentas de cortes, má- Isua e alternada, geradores de eletrici- Máquinas e utensílios para serem usaquinas para arqueação de embaiagens e dade, máquinas para galvanoplastia- ga- das exclusivamente na agricultura e
volumes, máquinas para afiar. máquinas zeificadores de líquidos combustíveis, horticultura a saber: arados abridores
para ajustar. máquinas de atarrachar. guincihos. injetores para carburadores, de sulcos, adubadeiras, ancinhos meços, burrinhos, blocos de motores, brota. máquinas de impressão. fôrnos indus- cânicos e empilhadores combinados,
zunas, blocos, barras, bombas de ar com- triais (fornalhas), máquinas insuflado- arrancadores mecânicos para agricuibatedeiras, bielas, bombas de óleo, bra- -as. máquinas limadoras, máquinas para tura, batedeiras para ceerais, bombas
primido, bombas lubrifie.antes. hambae sraaa vasilhames em geral. máquinas para adubar, ceifadeiras, carpideiras
lubrificantes, bombas de circulação, bom- para fabricação de bebidas refrigerantes, ceifados para arroz, charruas para agribas de comustivel para motores, bombas de água gazeificadas, maquinas de ar- ccItura
cultiv ulores,
debulhadores,
de água e gasolina para automóveis, ¡ rolhar e tampar garrafas. maquias para destocadores, desentegradores; esmagabombas hidráulicas, bombas centrifugas. engarrafar bebidas e liquido*. máquinas dores para a agricultara escarrificadoTermos ns. 760.128 a 760.176, de
22-7-1966
Rndústria de óleos "Pacaembu" S. A.
São Paulo

, res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas terradeiras gadanhas,
garras para arado, grades de discara
ou destes. máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, má.,
quinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de tem
máquinas perfuradoras para a agricultura. tnáqcinas de plantar, motochasa
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: • para asfaltra: da
torquir. de triturar, de esfarelar terra0
para irrigação, para matar formigas C
outros insetos, para borrifar e pulverizar desiatetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais máquinas
, amassadoras para Nris agrícolas, da'
cortar árvores, para espalhar para capinar, maquinas combinadas para semear e cultivar, de deshanar Para era=
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras ordenada.
ras mecânicas, raladores mecânicos. ro .
los compressores para a agriculturas
sachadeiras, semabdeiras, secadeiras,
marcadores de rerrá tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas.
Classe 8
Paro distinguir os seguintes artigos elêtricos: Rádios, a parelhos de televisão,
olck-ups. geladeiras sorveteiras. apare..
1-aa de refrigeração enceradeiras. Ge.
airadores de pó. fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros. aquecedora&
`ailanças, ferros elétricos de engomar e
' assar, batedeiras. coqueteleiras. eapre.
andores li quidificadores elétricos. ciâ.
amai s para picar e moei , legumes e
carne, resistências elétricas. tervedoree,
estufar.. ventiladores. paenlas bules
elétricos reflatores. relógios de st esri gerado formas elétricas. MáCitlina4
fotográficas e cinematográficas emaamhas elétricas garraras térmicas. ca.andores a . itomáticos. lâm padas aporte.
ihos de luz fluorescente aparelhos tb
comunicação Interna . sterilizadores con-lensadores. bobinas ahavee . -lardeara
con,utadores. Interruptores. tornadas da
corrente fusi vai aparelhos intocirá ticos
e cinernatográgicos. filmes revelado&
binóculos óculos aparelhos de aproaimação abat-lours e lastrsa má ra iinas
p ara lavar roupas os..13 lis.
domestico

Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: la.olão, lira. órgâ.o harnanica,
cravos. espinetas. citaras; violinos . violas; harpas: pianos; violoncelos: contrabaixos. banca-111ns: rabecas guitarras.
instrumentos musicai: de sopro:, metasuas partes barltonos;
licor ou não
saz-trompas saxofones trombones de
Pistão. danos: trombetas. cornetins:
clarmetes: pifarias: flageolets. flautas:
eboés; helicons. trompas de pistões:
gaitas; gaita, de neica. :caninas; chora.
meias; outros instru_nentos musicaram
gaitas, de fole: harmoniuns adufes; emafonas: harmônicas e castanholas
Glasse 11
Para distinguir Abaixa 'Incluas. abrasbocas adenófornos arastarlores agrafo
NUM OSSOS. agulhas para
dão tildrófilo, alteares, dnialga141,33, apa.
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começara
o correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanieuto
Nacional da Propriedade industrial aquêles que se julgarem prejudicados com ci concessão do resastro requerido
ad..

radares. aparadores para fins médicocirúrgicos. aarelhos ara massagens. opa.
raios de pressâo arterial, aparelhos de
diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta. aparelhos de Raio X. aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez,
.assentos para enfermes, ataduras bis.
pedras preciosas' e suas imitações, adôr• garran para arado, grades de discos
guria, cadeiras para clinica médica, cadeiras de rodas, cambraia hidrófila, co.
nulas, cataplasmas de feltro. cêra para
Incrustações e articulações, cêra colan
n, cintas para (dns clinico% cintas um.
kelirais, colheres cortantes, compressas
compreasas de tecidos, costótomos, cure.
tas, dentes artificiais, dentaduras, &.
predaores dilatadores. duchas. drenos
elevadores, eapaculos, esponjas, estufas,
espôtulas. esca pelos. escopros, estratoMo, escavadores, fios de linho para te.
Malas, tocas. gachos para músculos, cefalômetrcis, gazes, godivas, goivas. gêsca, datimpos para soturas, guta-percha
blaterômetros irrigadorea, instrumentos
ps5s para limpeza e polimento para fins
cdomtologicos, lixas, luvas e dedeiras
de borracra, limas para ossos. lancetas
mossaa plasticas para fins odontológt.
coa. maacaraa para anestesia. mesas de
operações, mesas para curativos. martelos artificiais perturadchms, pi s e bra.
çai artificiais. perfuradores ósseos. pia
coa ara obturações de canais. orcela.
nas, inceis para garganta, pinças ana
cômicas, rolos cirúrgicos de 1G de nau
ruge e rodas para desgaste dentado
carladeiras, sandaraca sêda e crina pa
ao saturas. sacos para gelo e bolsas
para água quente, sondas, seringas pa
iro lavagens e injeções serras, cerras taaas requiotemin. termômetros. tesouras,
empanas vantosas, verniz, isolante para
fins asiontológicos
alasse 11
Para distinguir terraaens e 'ferramentas
Alicates. alavam as. arruelas arrebites
argolas, aldravas. armações de meta,
abrires de latas arame aparelros
.chn e cate. assadeiras açucareiros apa
relhos para • lavatórios, arandema ares
tas, aros, almotadrisea amoladora.
amoladores de ferraMenta& alças para
ancinhos. brocas, algumas. nalgelas
bandejas. bacias inombomere: aaide:
borboletas. patadas rases de meta; arai
cadeira' bules bisagra. buchas bainha
Pa r a taras: nate ;as cia rosinha colhe
res de parir atros cadeados correntes :a
hides ahak parafuso' ainexiae•
para 12can%, p ienros caixas de matai para
portaaes colarias canos can ves ie ten.
da chaves inulesas cabei.eies canecas
copos Jia,heriors rarp rc
Jo
~frieiras cosas oara camiliniente dr
alimentos ,iadeados caldeidaes cacaro
taxi chaleiras ,iataretras conchas roa
dores cuscuseiros cabides ria
cabos caixas de terra cortize , ie Curvat
cannaseiras chaveiros aanive • is cha
vaias ..remonea carlinro , crivos man
fradores c:assineres cabos :have, cha
ves ceara DO ,C8s circiiiare, chave !. ror
cluinriatirica corrinres. Liara chaves cai
eratea chaves para porcas itsttnrivos
dobradiças riew am.o Pa ra ralhares ...)ra
iopos
•steaaa impares
erdeiree de metal, estribos, espátulas

estolas de metal para carimbos. eixos dras semi-preciosas para jóia Décadas papel pare forrar casas massas antiexpandidos para tubos, estruturas meta- e imitações de pérolas, pratos de me- ácido' para uso nas construções. para
liana, escarradeiras, espremedores. acima tais preciosos, serviços de chá e de cala quetes. portas, portões pisos. soleira)
madeiras. formões, toices, Serro para de metais preciosos, serviços de licor para 1:mias. tijolos. tubos de concreto,
cortar capim, trerolhos. facas, tacões de metal precioso. serviços de refrescos telhas. tacos. tubos de ~laça°, lana
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para de metal precioso, serviços de saladas lues 'te cimento, vigas, vigamentos o
vitros
doces, bolos, empadas e pudins, flanges de trutas de metal precioso, serv .çoa de
fivela, furadores, ferramentas cortantes sorvete de metal precioso, talheres de
Classe 17
ou perfurantes para marceneiros ',echos metais preciosos. turibulas de metal.
de meta:, ferraduras, torminhas, fitas
turmalinas lapidadas e vasos de
Artigos para escritório, almofadas para
de aço. ganchos. Guarnições de metal.
metais 'preciosa.
saritnbos, almofadas para tintas, abria
garfos, ganchos para quadros, grampos
Classe 14
dores de cartas, arquivos, borrachas,
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros Vidro comum, laminado, traba!hadi
.ii.cos para ma ad- adio. borrachas parai
gonzos, grosas, garrafas. ilhosea, asa- era tôdas as formas e preparosvido
colas, brochas para desenhos, cofres,
para emendas de correias, grades para cristal para todos os fins, vidro 'indaas
canetas, canetas tinteiro. canetas Pare
lisoa, jarros, limas lâminas licoreiroa criai, com telas de metal ou composi
desenho. Cortadores de oapel carbonos,
latas, luvas linguetas, leiteiras. &macha- a .es especiais: ampolas, aquários, as.
carimbos, carisnbarlores, cola para Papel,
dinhas. molas para portas. martelos 4adeiraá. airnotanzes, bandejas, cubacaiadores. compassos, cestos para COP.
marretai, matrizes, marmitas, maçanetas ras, cadinhos. cântaros cálices, centra
iiespondêncla, desenhadores, duplicador,
morsa% machetes, mantegueiras malhos le mesa, cápsulas, copos, espelhos, as. me,
datadores, estojos para desenhos),
navalhas. nipes. pcas. pás. picaretas
zarradeiras. fraSCos, fôrmas para do es estojos para canetas, estofos com minas.
pregoo, ponteiros, paratusoa porcas
mos, tios de vidro, gar
scpiadros estojos para lápis, espetos,
pratos, porta-gelo, por-eiras, porta-pilo. rôrmas para Ra
rafas, garrafões, grzu.s globos, haste estiletes para papéis, furadores, fitas
porta-jóias, paliteiros. panelas puxado'arras. jardineiras, licoreiros mamado' tiara máquinas de escrever. grafites
res. placas, pregadores, porta-esponjas
mas mantegueiras, pratos, pires portas Para lapiseiras goma arábica. grampead
peneiras, pinos, plainas perturadeiras
jóias, paliteiros. potes, pendentes toe- dores, lápis em geral. l a piseiras. mapires pinças.. panelôes, porta-copos
desta
is. saladeiras, serviços para re quinas para apontar láp s minas Para
g arrafas, passadores de roupa penaltremas.
saleiros, tubos, tigelas, traves grafites, minas para penas máquinas de
lhes, rasteies, roldanas, ralos, regadores
escrever, máquinas de calcular. naquirebites, reduções. recipientes de metal. sas, vasos, vasidnames. vidro para vi naa de somar, mar:minas de multiplicar,
redizias. roscas de aço inoxidável, re- draças, vidro para relógios, varetas mata-gatos, porta tinteiros porta carimgistros de aço inoxidável registros, vidros para conta-gotas. vidro pare bos, porta-lápis. Porta-canetas portaautomóveis e para bara-brisas e
serras), serrotes, sifões. saleiros. sacarró,
cartas, prensas. orencleehores de papéis,
alcaras
lhas, torquezes. trilhos tubos subulaPercevejos para papéis per lidadores,
Classe
15
ções, ampões. Cavadeiras telas de
réguas, ras padeiras de hori-ões grencile
arame trincos, taças, travessas tesouras Para distingu:r: Artefatos de' ceamical, Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
trancas. tramelas ralhares talhadeitas 1 porcelana. faiança, louça vidrada para
Classe 18
:ainpaa para panelas e caldeirões ter uso caseiro aparelhos de cá. de café,
dna& tachos . trans de cosinha mana- de jataras. serviços de refrescos e de Para distinguir atinas e .nanições de
deiras orinód vasos vasilhames ver bebidas a saber: abajures de lampião, guerra e caça: Alfanges. arpões, balas.
gas mandril ia expansâo treza de açucareiros. apanha-moscas. bacias de haionetas, canhões, carabinas, chumbo
/rezar, guia da lana de chantrar latrina,' bandeijas banheiras.. bisco tetras para caça, cartuchos, elmannte. espolea
ventosas maletas haus para sacos de bidés potijas. bules ca feteiras canecas *as, explosivos ispinpardas. husis. trza
Para estojos colchetes rara malas era
astiçais. chaveuas centros de mesa qos de arri hinos. metralhadoras. pistovos. enfeites fecho para pastas e para :mpoteira. cubosé. lescansos de porco.
las, pólvora, punha l e revolver
malas pass.idores de correias ponte: ana. escarradeiras. espremedores filaaa
Classe 19
•
p rendedorea de ciada!, aunortes funis, garra 'as. globos. farol:treina ¡attorniquetes e 1/1105 Je expansâo
ros jarrões. lavadedos. lavatórios lei- Para distinguir . Aves, animas vvos,
teiras. maçanttas de porcelana. manta' bicho da sêda, bovinos, cavalar, capriClasse 12
ueiras molheiras moringas palitaros
nos, galináceis. ovos, ovinos sonos
Miudezas para armarinho e mgeral. a gnziciestais. pias pires: polvilhadires:
Classe 20
saber: bordes, fivelas, fechos corrediços • para café, travessas, terrinas, ormáis
alfinetes, dedais, agulhas, colchetes,
vasilhas vasos sanitários. e ,cicaras
Petrechos navais e aeronáuticos: Ancoa
grilas de nietal,. presilhas barbatanas
Classe 16
ras bóias, cinta de natação, fateixas,
agulhas para coser tricô e crochê,
fl rtuadores para hidrometria,
passadoiran
'ara Mamar" ri para constru
paraquedas e salva-vidas
virs e decorações: Argamassas. argila.
v :lasse 13 .areia.
azuleloa
batentes.
ha
lanstres.
blo
I
Ata. r2,u. Cie
areciosus .sedn.
oraa
sc,:. imitações adereços de coe da chinento. alocos para pavimenta
.,do. calhas cimento ca: cré, chapas am. a VelJulos e suas partes
rn •
idQr
no, le metais preciosos seta' vadiada, i:olantes • caibros, ca • xilhos. colunas, integrantes: Aros para bicicletas aura.
chaOPs para colaerturas. caixas
móveis auto-caminhões. aviões ~or.
e „Ias imitações aI'ança
iriis arta
i-aixas mii. desc arpa lu ra afixas. edifica tecedores alavancas ee -.s amblo Parca%
de 'minas'," de. metais preciosos ôes preanoldadas. estuque, emulsãc
la recnies braços para veiculas haaclea
halagandan; de metais p raciosos Pi
'ase asfaltnio, estacas esquadrias, astro• I e, CArnilhOS
maca e carretas. minta
:etni-preciosos bandejas de metais pre turas metálicas 'para construções. lame- abonaras carros ambulantes. ca
ciosos perloimes de metal oreciosos las de metal ladrilhos lambris, lovas carros tratoaes. carros-berços caeroabrincos de inata preciosa 3',./ semi de junção. lapas. :a:cotas. material isia anques car rds-irrigadoes, carros. Car.
Preciosos p ules de metais preciosos, mate contra frio e calor. manilhas, mas
corroca das, chassis, chapas clra
carteiras de metais preciosos, colares sas para revestimentos de paridas ma- colares para veiculas, cubos de velmaloa.
de metais preciosos an semi-preciosos deiras para construções. mosaicos. pra corrediços para veiculas direção. deslia
contas de matai' P rec; ososi copos de dutos de base astáltico. produtos para cadeiras estribos. escadas rolantes. ele.
ciosos diamante; inalados fic de oure tornei rnpermeabilizantes as argasnas- 'adore, para passageiros a oara carga,
fio de prata fivelas de metais vedo 'sas de cimento e cal, hidráulica, twdre- freios. fronteiras para velculos, guiel2A,
sos cafeteiras de metal, preciosos. jóias 1 milho, produtos betuminosos. impernsea locomordias lanchas, motociclos. moi"
/sias imaas iantejolas de metais pre bilizantes líquidos ou sob outras termas motocicletas. motocargas moto furgõesp
ciosos medalhas de metais preciosos para revtstimento e outros como na ga- manivelas, navios. ônibus. Para-choquee,
lem -preciosos e suas imitações, paiitos.vinientaçâo orças ornamentais de ci- para-lamas. para-brisas. portais. Panfeees
de atile pedras preciosas para jóias pe. mento ou gesso pare tetos e paredes. rodas para bicicletas,, ratos 'n. P4) bkice-
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•
reboa',?.
nata veiculos.
:.•t/tes ir, v. ums selins trie , aos ti
para
iaqôes. veloype.
(ta-, vareta:. da zontrôle do afogaria, e
!arat,or tra.taa troleibus varae,
carros toa-tas Iria-. rarros
Para chstingu.r• rios e linhas de nada
esaeLie, tios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas eal geral para bordad.es,
aostura, tecelagem, tricotagem e para .
rraaalhos manuais, tios e linhas obtidos por processos químicos; tios de
raion para paawatiricos e linha de
pescar

Classe 27
Para distinguir artefatos de aalha
fibra: Cestas, cestos, cabos para ate,
silios, cestos para costuras. caQtos oa..a
pães, caixas para acondicioamentas,
caixas par aenfeites, esteiras, emboanais, embalagens, estojos, guarnições
para utensílios, malas, peneiras, redes,
rédeas, suportes para filtros sacolas;
sacos, telas para assentos de cadeiras
o Classe- 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de Gaba: Recipientes tabri=dos da material plástico, revestimenmala e vegetais: Argolas açucareiroa,
Classe 23
Para cliatingua tecidos em geral, teci- iria ações para óccicts. bules, bandejas.
teaetones. baldes. bacias. bolda.; para cana:eções em geral, para
taaeçarias e para artigos de cama e sas. caixas, carteiras, chapas. cabos
raasa • Algoda.o. alpaca, cânhamo, cetim, para ferramentas e utensílios, cruzetas,
is para a,ioralicionamento de alieai-oa, casimiras, fazendas e tecidos de
II em peças, juta, jersey, linho, nylon nentos caixa de raaterial plástico para
pacc-paco, percalina, rami, rayon, Seda -.arrias. coadores. copas, canecas, cos.
naiural, tecidas plásticos, tecidos imper- abas. capas para álbuns e para livros
cálices. cestos, castiçais Para veles.
meáveis, tccalos de pano couso
aalxas-para guarda de ibletas, cartasa:larse 24
:los coadores para chá. descanw acra
.aares at ...:a.a3res para espartilhes
• aaaaeajoa, a:aras da algodão .para pratos. funis. fôrmas para dama. fitas
Para sorvetes, coaherinnas. pasinhas
aataos flat, ..:a:reto para fins medica- garfinhos
de plástico para sorvetaa [caca: q Paraíaa
'-iardarlas bracadairas.
cariaa as e.aar, ara móveis e minhas dt plástico para sorvetaa discos
aaanaa rairaaa a as para cavaloa, cera la g oas de material plástico para. sorvedava debruas fitas torres traajzia tes. estojos para objetos. espumas de
f..„..ão telt: 1 aara óigâo, taloa galar- nyloa esteiras, enfeites para autosasóca
ampa .as. mochilas mosquitei- veia, massas anti-ruidaa, escoadores de
rea, na=gaa c r eiras e enchimerattia pratos, copos e capinhos de plástica=
para rounas le homens e senhoras, para bolsas, kacaa guarnições guaanipanas para ,,nfaites le móveis. não iiçõzs para porta-blocos. guarnições
f'Jzeadc parte das mesmos, paimilhaa ira líquidificadores e para batedeiras
,rutris e legumes. gcarnições de mapaaaamariera ::as. rácicas, rendas radas. ancas a ,-.1aitihas para vestido= terial plástico para utensílios e eibjetas,
guarnições para bokas garfoo, galerias
tampas 'ara almofadas, não
ando parte (:'e
óvzds, artigos estes para cortinas, ferro laminadas.
fi-aame de alaa:a cânhamo linho, luta ticos lancheiras, mantegueiras, malas
sada. Miar 'ã acta, e fibraa não
3tirtóis. prendedores de roupas, aunado• inclui-la ' es de móveis, pires. prazos
autris classes
.
Classe 25
roa. Uás de casinha. pedras pomas araitr..5
Ilibelots, cartões postais, cartazes, dis- gos protetores para documentos
`amáctica,
x
adores
de
água
para
uso
á.
plais, desenhos artísticos, decalcomanias
estatuetas, estampas, gravuras, frutas porta-copt. porta-salgueis. partia-notes.
de vidro, ligaras de ornatos, fotografias, aorta-documentos placas, rebites
imagens .mancquins, maquetas, obras de ah as recipientes, suportes, suportes para
pintura e cartazes para decorações e ¡guardanapos. saleiro cubas. tigelas.
para exposictr.o, projetos, mostruários de tubos para ampolas. tubos paro seringas, travessas, tipos de material piãomarcta'airias para propagandas
' uca sacolas, sacos. saquínhoa. vasilhaClasse 26
mes para acondiclinamento. vasos, si.
Artefatos de . nadeira em geral: Argo- caras. colas a frio e colas são incluídas
las. alguidares. armações para balcões em outras classes, para borracha para
e para vitrines, artefatos de madeira corrumes. para marceneiros. para sapapara caixas. bandejas. barris. baldes. teiros. para vidros pasta adesiva para
matar:ai plástico e moerei
batedores de carne, caixas, caixões '. caiClasse 29
notes. cavaletes. cunhas, cruzetas. cubas,
caçambas. colheres, cestos para pães, Para distinguir: espanadores, escovas
capuz para cozinha, cabos para ferracomuns; lambazes e vassouras
alentas, cantoneiras engradados. estroClasse 30
doa, esteirinhas. estojos, aspremedeiras, Guarda-chuvas, bengalas e suas partes
embalagens da madeira, escada, for- integrantes a saber: armabeies, barbatamo, guarnições para porta-blocaa nas, cabos, capas de algodão e seda.
(guarnições para cortinas, guarnições de
cartões, ponteiros e varetas
madeiras para utensílios• domésticos,
malas de madeira, palitos, pratos, PiClasse 31
pa, pinos. puxadores prendedores de Adesivos para vedação. anéis para veEars-pas, pà.sinhas, garfinhos e colheres dação argolas para vedação. arruela:
,,aara sorvetes, palitos para dentes. tá- nara vedação; barbantes, barracas de
Cja:3 de passar roupas, táboas de carne. campanha, betume pare vedação. bu
:J:1;is torneiras, tamborea, tampas,
dias para vedação, bujão teúba Pari
suportes ris madeiro
): cabos. canaletos, cordas, cor-

ta

déia cordoalha% cordões. correias da
transanisaão de tôda espécie, ensáis%
J sdS. esferas para vedação; Milhos para
anarradias, forras para vedaçao. fugo•
aça- gachatas: 'untas para vedação;
rmnima,/ "ria , wira freios de veículos;
-n-a-inaeiras. massas 1, nra vedação, mo.
para ve ação; rô!has: ta-rpaes 5:;r2a
v,daçâo ( fina não medicinais), tendas
tiras para •.' 3p. tubos para vedação.
alaçõcs para vedaçâo; s.:V .a/ I as 'puni
vedação
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, dmgaos de publicidade,s, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
eircenses
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachoa, encera.
dos, estrados, linóleos, oleados; Tr' r-krdeiras; panos Para assoalhas; para
paredes' e tapetaa
Classe 35
Coa rcr, P paca preparadan os n:o, camurças. courcra vagiu-Cai P 211w-3. e C2°
tet-ao dos mesmas: Ahccifer.das de coaroa, arreia% bolsas, carteiras. cataras,
abico:as de couro, =113e6t.3. ct aa
álhroala e para lIvros, eaahalagera
cous-o, estojos. guarnições de couro para
automóveis. guarnições pua arta-bioCoa, malas. maktas, porta-notaa, partachaves, porta-níqueis, pactas. pulsairas
de couro, rédeas, selins, cacos para viagem, sacolas. saltos, solas e calados.
tirantes para arroios e crallsea
Classe 53
Para distinguir: Artigos do vectuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas. bhxpm
'mate% botinas, blusEtes. boinas Sala>
bonés, capacetes. cartolas, cara
atiças casacão. coletes, capas, chaiw,
cachecola, calçados. chapaua, castos
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e da crianças. calções.
ças, camisas, camisolas. camiaetan
cuecas, ceroulas colarinhos cueiros
saias. cacacoa, chinelos, dominós acharnas fantasias, fardas para militares aoecuais. fraldas. galochas, gravatas, acesos. ocos de !Ingeria. Jaquetas. loquês
luvas, ligas, lenços. masit8a. metas:
inala mantas. mandrião. mantilhaa. paletó% ' p alas. penhoar. oulover. nelerinas.
oeugas. pouches. Polainas. pil a mas punhos. perneiras. quirnonos regalos
robe de chambra roupão sobretudos
suspensórios, saldas de. banho, sandálias
acatares. shorrs sungas, 1 olas ou slaclzs
toucas Purimnies ternos. tryterme2
Casse 137
Roupas brancas. p ara cama e mera
:ikaa a Iscados para ...amas co •.c.lins coe Mores. esfregões. '..ronhas guardariarios, itil1 02 borda loa 'oca= d'a toalhas.
iençóits. 'anotes
.
Dane., para
ZeGitte10
panos da aaatori lo,itm has de
osto e banho, toalhas de mesa. toai has para jantar toalhas 'ara chá e
café. toalhas para banquetes. guarni( cobre pão)
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) , álbuns

para retratas c outógrafna. balões (es.
ceia para brinquedos) blatosa para
co rrespondência, blocos para cálculoa
bico= para anotações, bobinas, 12:mciscraa cri9 Impreeaaa, cadernos dt. escre.
V:a?, aUlar3 para +.2-SsZur22.2.ten,
calam da papelão. ca.e2rnataia, cedw.
glea, caiaras do ou—Co. CC:2EIS paro
'cartões de vlai^,Z3. oariôcs anmarcial% cariCas indicas. coaa.'?a.aí',
C.C.d2311Z3 da papel me/Irneaasaara
e em branco aaara cede=
as:c:ares, cartões aara "armam. .wraaaichas
da zartolan,
• rri OSCc 1eLbaanc, CaSVC;23 dc•
gia/E10. e reopaj, CZ . 78::ZSZ3 as
a eaaaratos de papa:, ent:adaaacçâo ria papa3
as papelão, e',Iguatco, fC1za.,a ínriicaa
halhaa de asiaicas. gnaadacapoa. ;Iva-na
não imprec=, rOPC3 LCCLIb. U W33 C.a
contabilidade, mata-bom:1o. orazaaentaa
de papel Cansam...acta,
alma, ::1%1 1.3 eia Oaa. nliC o cie cjaara2a2.0.
papais acima anpreas3a, aapais era :)ra'arico
para [Srear, paredes, za gal &m aça ema
ou sem PZi1212, papel czepon, pape] da
seda, papei imparineCi'velapapel encerada
papei higi2nico, popa] imparasejlva:
para copiar. papal para desevlaa3, papel para caribmiião impe.rmeabilízado
papel paro ericaciwaara papel , Z.20 escrever. papei paro impai/sair; papel a
pra fina para embrulhos, papel caloi-maz.
papel celulose, papei de linho aaael
absorvente, papel paro embruhat tabaco, papelão, recipientes de Papel t osetas de papel, rótulos de PaP el: voic2
de papel transparente, sacos de papal
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
513
Para distinguia: Airat.faa'n da borracha.
borracha, artefatos d2. borracha paro
veicula-3. artefato= de borracha c3o
•
CID outras
golas. amortecedores. „a:caataa pana
borrachas pcaa arca. batcaaaa da
cofre. buchas a".2 eaahliizadol ouchaa.
buchas para jamela, hateute da parai
batente de chassis, bico: paro mamadalrao braçadeirce, bocais bases para ;(etones. borrachas para carrinros india,atr
ita a, Ddoerrn
,atarth
a.
i)ocrhna©ap:apraar, arêmdoerat,e.eezcdochretw
le morou cãmeras de ar, chupetas, ecrleres massiça3 de borracha. cabas para
ter arrwtle<7.3. Chuveiros. eal,ostia bor
rabo, chapas e centros cif M253 coaiaa de borracho, zipsulas ,le borracha
aaraa entro de mesa caa.os de "n/l:az:ha para na â q uitus, Copo:, le triarracha
aara freios, dedeiras tasentupideiraa,
ilscoa de mesa, descanso para pratos.
mcostos. embalos. esguichos estradon.
rsinanias de borracha em auebrajacto
para arrielres, tios de bor ra ha lima
Fôrmas de borracha, quarna,cras - para
autorn6vela, guarnições para veiculo°.
lanchetas para escolares, iaminaa
borracha cara degraus. listai de borracha. manopla°, maçanetas. protetores p ara para-lamas, . orotetores da
para-cnoquea, pedal do acelerador.
dal de partida, parca paro imanam,
pratinhos, pneumáticos, pontuo t2:2 borracha pare bengalas e muletas, CG*
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' z:aetecs. roamos, revestim atitoo de
harsia.i.a, rodas da borracha para mó,
veia, a:infamas de pacata visporam de
-:#43ara: do pedal do breque, te
cemaaio e lazattakra suportara semi.
pruumaticas. suporei da câmbio, can,
iit2csis de partida.% asslaciaa colas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicaçan aos os telegraficrin e telet6
' talcos, cavadores de porta. tigelas
eigelei tampas de borracha para comia
Vita?, tiras de borracha Para eR212.0"
çao de mibstânelas quirtaces
aasse 10
lóvels em geral. de metal. vidro de
raça madeira, estofados ou não.
•
(116VCIS para estaltóriolo Artnárib.$
armários para banheiro e para roupa:
USA rids Marretadas. acolchoados uara
imóae.s, bansoa. balcões. banquetas
hal-alas doiniciliares, berços biombo!
eGleiras. carrinhos, para chá e tate
conjuntos para dormitórios, conjunto
para sala de imitar e sala de visitas
soroanrus para terraços. Jardim e orara
contai-aia de armários salain e tes pare
sopa e cosinha camas saladas. cadeira!
5:pairarias. • cadairas de balanço. caias.
de rádios colchões colchões de molas
dispensas. divisões, divans discoteca
nade ra espregulçaricaras. escrivani
•
nhas .'stantes, girar-ria ri Dag
tesa
mesa/h as mesinha, mira radio
mesinhas oara televisa° na.o.•
oura ,zuadros. norta-retratos raatraaa
poltronas-camas. prateleiras. porta cha
•
nufás;, sofás anilas, travesseiro!,
voa Ines
Classe 11
Alcachofras aletria, alho, aspargos
açúcar alimentos para animais. 31[00
autenticas. ameixas. amendo.m, araruta
arroz, atum, avria avelãs. aze:te azai
tonas banha. ba.alhau. batatas. baias
biscoitos, homiNals bolachas baunilha
café em pó • eu i ataca camarâo sonda
em pai I. CM po. cacau. carnes chá
canina iis thocolates, confeitos. cravi
cereais. cominho, creme de le:te. creme,
•alia' at a s t, croquetes. compotas. can
gica coslhada. castanha. c ola, coada
colorantes,
menti»
p ara alimentos
chouri ços. (tendê locas. doces de fruras espinafre essanc.as alimentares, em
padas ervilhas euxovas, extrato de toa
mate farinhas alimenticias, favas féculas. flocos, farelo, fermentoa. feijão
1:gos trios. rurassêcas naturais e cristoliz,:das, glicose goma de mascai, gor•
duras. grânulos. grão de ialci gelatina,
cambaria geléias. herva doce nervo
mate. hormaças lagostas. linguan leite
' condem, do le.tr em pó. legumes em
coasersa lentilhas Il rIgUka (VIM
Cal3 alimentícias. mariscos, manteiga
margarina. marmelada encartai, asas,
ea de :amam. mel e melado, mate. mas.
asa pura til . ngo Ja molhos, moluscos
mostaia, ~atleta. nós moscada, no
E2S Alces comestiveis, ostras. OVAP
nalo,3 pra I:ne y pimenta. pós Rara
tç udiris pieis 'es pr is:s. presuntos aaCan p..t.t•pn:s iwsrilhas. pizzas P1id • 11.`•
queijos. rações balanceadas para ani
mais. requeijões, sal, saga • sardinhas
canduiches. sorvetes. suai de tomate e de
ratas. Torradas tap:oca. tâmaras, talha-

I rumáveis e veiculais de brinquedos. ara- lavas
ia: ias.
U1, 1 !1'0N,
baa s •
i mas, ,a. arinauarla. nara Pim: nulas para
Inu .s (2, 4hd al dr11 , t)
todos os esportes. bonecas. árvores de etás na ias, Reli no.;
:vet. i fyiel Inas.
natal chi-te-alhos, discos ie arremsss, ,euclas riam:lies !soavas:
almas
nos da natais orea.osas sana nue,
fLui l ,is
't'9•111.1!4.
I
• 1' vo ligaras de ave: e animais 'ora
Ir st:amare. roupl-, 1
..)nrer •dos_
: anos de armar logos :12 masa. divas uspensi ias urias 1 asi tu, ai nlahas.
a esporte, naniaturas i,' uten'ilio Nueteres
s
ou .i.•acks,
domenticoS -::ara, paar esporte, na
te' ices. turhantaa t rnas, aniformes
ladeiras reles para pesca. tambor, te:
e vest trio,
_
e varas para pesca
.
.
'farpa) n.' 60.190, da 22-7-66
Industria dc Papel Cumhica Ioda.
Tarrro ri." 760.183 de 22-7-66
Para distinguir: Refrasaos e reirigeran- •
S O Paulo
Princeton
Importação
ENpori
tição
e
tas, guaraná, gasosa, água tônica,
Coinércio
Lida.
"
águas artificiais, xaropes para refrescos,
São Paulo
I14. Brasileira
bebidas espumantes sucos e sumos ds
frutas para bebidas rao alcoõlcas.
Classe 38
silaies e soda limonada
Papel higianico
Classe ia
_
.
Cigarros, acendadores para cigarros
Térrea.) n.' ;60 . 19 1 , de 22-7-I.9a6
aromatizados para fumantes. bolsas pare
laocrai do Noite Ltda.
•Litn0. boinas nata rupe CnChitTliS02.: car
-eiras paro fumo. charutos, cigarreiras
inzeiras, estolas para cachimbo filtro;
" DO NORTE
iara piteiras, fosforetras de bolso, is
B ras,neira
Classe
laeiros, pana para cioarros pitriras
aara
dminquir
o:.
Seguintes artigos ela
Classe 41
-inteiras de cachimba: porta-charutos
Ticos. Rádios aparelhos de televisão
ia os, h ma hoa.. e chocolates
r, , pé
fumo
idr aps geladeiras. asrvetairas. apare.
.
Classe 45
Térnio n. , 760.192, de 22-7-1966
Plantas, seri:rates e mudas para a agri- aos. de refrigeracáo enceradeiras, as
Ptbraiiiivo : R eajato Indústria e Comércio
ara
s
tores
de
nó
fooões.
fornos
e
topa
cultura, a boi ticultura e a floricultura.
Limitada
.
aiscra elatricoS chuveiros aquetedo,-es
flores naturais
Manos ferros elei.r :cos de engomar e
talasse 46
"REAJAT°
batedeiras coguereieiras
&qua sanitá ria: anil: amido; azu1 de
Ind. jorasileira
irrioras
!igual
ficadores
eletricos.
ma
inaissia e ultramar oaro a lavadeira
Classe 6
• t i nas para picar e moer legumes e
abrasivos quande para conservar mi po
Abrasivos
ame resistências elétricas fervedosea
lir céra para assoalho, composições pa
——
:aulas ventiladores. oaenlaa e bules
Tanno n.° 760.193, de 22-7-1966
ra limpar maat:mismns, detergentes: d
astricos ref l etores, relógias de ar teWalcord Coordenoarda de Empreendisolvente's para gordura: graxas par: • ri g
ere ao- formas elétricas máquinas
mentos S.C.
calçados, boiados para tirar manchas
`otografica , e arriernatográ licao. cam•
São Paulo
branquear roupas: palhas e palhinhas de
nhas elétricas garrafas t.rancas. seaco: soda pala lavanderia: Talham em -abres automáticos. lanspalas aparapó. sabão ton:um, sebo. saponáceos
tos de lua fluorescente aparelhos de
4 WLIU/COR "
velas
a irimnicação interna. ee,teraiza rloress coaInd.
Brasileir a
Classe 18
Is nsadores bobinas, chaves elatricas
Para , iistinguir: Penni-nes .ssêncios es
tortutadores interruptores. tonsatiaa
.rari,N água de colôrest at,ista de touca
-rente. has.vei aparelhos fotográficos Parei distinguir: Materaaa para construg gan de tieza laue dc ntliint.
:Mematográgicos. filmes revelados. ções e d'_- ieOraijõ•es: Avaamassas,
aguo IP af mas, agira de alfazema latim
•doa óculos, aparelhos de aproaiposa barba anates e tónicos pwa os -acção. abat-lou ra e lustres máquinas areia, azulejos. batentes. balaustres. blo>
cos de cimento. blocar para pavirnenti->cabelos a para a peta. brilhantina. Doa.
para lavar roupas paro uso
ç2o. asilas, cimento. cr.à, cré. chapas
ladina. 'batons" casmat.cos finadoaes
Jomasticc
Isolantes. cal aros ca•silbos. colarias.
le acareadas rietai/ecrs. óleos pata
cl.apas aara coberturas. caiaras &lana.
Tiaano n.° 760.189, de 22-7-66
'abalo creme revaneacente, cremes goa
caixas de descarga pare etisos edificaTufilc Dipp
du roaosi e poinattba pai) limpam da
ções pretaoldadas. estraue. emulsão fta
São Paulo
peie a saaquilage' [apilarados, dzso
base asláltIco. estacas, eaquadrias, estaudormites vinagre aromático. pó de arroz
Curas metálicas para construçõaa, lamee talco perfumado ou cão. tupis Para
'HELP- aPORT
la de matal. Itsdrillioa. lambris. !uvas
pestana e 5.Z1.1eanee.lea s. OrepadOS par
dc luaçao. lagm. lageOraS,
Xndo
Bras11e2ra
embelearat cilicia e 0111OS• Cara2.5/S Pare
lauto confra frio e calor. manilhas. mama• re3 120 e Pare os lábios, sabão e acne
ras para revestimentos de paredes. maPara barbeai, cobria llguido perfumada
deiras pwa construções. mosaicos. proClasse Sb
ou atilo. ~ateia LamtfrIelo.s era p6 Para distinguir: rt trigos
vesuCir ios dutos da base eaValtice. produtos caio
nesta oa liq uido safa perltarnies Para
roupas Feitas Poi gereS: Aigazalittle ^orna.: imparateabilizantes as argaznass
"anhos pentes, vaporizadores de aarfu
ais alpargatas anâçues. Vamos. 2.313 Cb cimento e cal, hidráulica. pedra.
me: escóvas para dentes, rabelos, unha: -.iras botinas are baira& boba. gulho. produtos 1:2tuasinosas. impermeaataca saquinhos perfumado, prepara dourol bonés cap;,.-eies cartolas. C3.73- hilizaistas liquidos ot sob outras termas
loa em pó pasta. liquidos a tijolos Duca • ,•asa r tio. coletes. cr.p-.4 claales. p
ara revtstimetto e outros como na naarar, o tratamento da g Inflas. disto) rei('
rios, chaOus. cintas, vimentaçao. poças ornamentais de
Jantes e vernizes, remov-durei da -uca
mun, 8es coai:ardia& calças mento ou gef_2o para Catria e paredes,
gen
ana glicerina cr iminada nara os cabelo,
papel para Ca.'rer cacos, raassas antl.
.te crianças. ealçases,
e preparados paru lt re0101T U n has
•
ao-anisas
canisetas, ácidos para uso nas 4on ,zruçaas, para
camisolas,
noticiais. óleos
:Moa e pintas ou
- se zermitas colarinhos Ctr•e/RIS. quetw, portas, portões. pisos. unleiri:.9
para , n
:aias casacos chinelos. dora:aaci. achar- para portaa. Hio!os. tubos de concreto.
oca, fantasias fardas para cintareis, ao. telhe% tacos, tubos de vtritilaçO.o. toei.
Classe 49
o vigas. rlittunPiltieS
Para distinguir Inas oinguedos pra- 'eçar . s fraldas çrlorbas, cisvattiet> en:e. nueg
ioon, dr angarie. lagneta.a. Éta-as
satempoe e artigos aeaportivos: Au-

rim, tremoços. tostas. tortas para alimento de aninzais e ases. torrões
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apelei
vos, aniz, 1:atter, bramis, conhaque cervejas, fernat. genebra, gin. kumel, lira.
res, acatar, punch, piperinint, rhuni
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos esptiniames, vinhos
quinados e whisky
Classe 43

•
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Térnio n.° 760.194, de 22-7-1966
Ema Ferragens e Artigos Domésticos
Limitada
São Paulo
"

EMA"

Ind. Brasileira
Classe 15
Para distingu.r. Artefatos de ceárnica,
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chá. •de caf&
ie morar. serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
latr.na . bancleijas banheiras, biscoiteiras
bides bules. cafeteiras uanecas
castiçais, chavenas centros de mesa,
compoteira. cubosê. descansos r'.e porca.

Térmo n.° 760.197, de 22-7-1966
Sérgio Quintilio
São Paulo

SERQUIN COVSTRU'
.C.X0 CIVIL

t-

Classe 33
Titulo
Termo n.9 760.198, de 22-7-1966'
Emery Produtos Quimicos Ltda.
São Paulo
'

Classe 41
Balas, ,.h..)colates, biscoitos. bombons',
bolachas e nassas alimentícia

"

RIO BONITO
Brasiloira

Ind.

Classe 21
Freios
Termo 0.0 760.203, de 22-7-1966
Transportadora System Ltda.
São Paulo

EMERY "

SYSTEM

Ltd; Brásileira •

Brasileira-

Classe 48
boa. escarrac,eiras, espremedores, tilcris Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
funis. garra'as. globos. jard:neiras lar. tratos. agua de colônia, água de touca.
ros jarrões, iavadedos, lavatórios lei- calar. água de beleza, água de quina
teiras. rnaçanttas de porcelana. manta. igua de rosas, água de alfazema. agiu
guelras, molheiras. moringas. palite.ros para barba. loções e . tônicos para ot
pedestais, mas, pires; polvilhadires: cabelos e para a pele. brilhantina. ban.
porta-facas pores, puxadores. receptá- dolina. "batons" cosméticos, tixadoreu
culos sale:ros: serviço de chá: taças de penteados. iietroleos, óleos para ci.,
para café, travessas, terrinas, orinóis ..abelo, creve reiuyenescente. :remes gor.
vasilhas. vasos sanitários e xicaras
durosos e pomadas para limpeza de
,ele e "tnaguilage - depilatórios, deso
• Termo n.o 760.195, de 22-7-1966
torantes, vinagre aromático, pó de arrui
Cia. Metalúrgica Imbrasil
talco perfumado ou não, lápis par,
São Paulo
1,1estana e sobranceiras preparados pare
mbeiezar Cilius. e olhos. carmim oare
rosto e para •os lábios. sanae e creme
i
"IMBRAZIL "
3ara 'barbeai sabão liquide pertumadc
'Ind. Brasileira
lu não, sanonce& denntricios em Pó
msta ou liquido. sais perfumados para
Classe 8
'anhos. pentes. vaporizadores de pariu.
Para distinguir oí seguintes artigos elé- ne. escôvas para dentes, cabelos. unhas
tricos: Rádios, aparelhos de televisão, ,... cílios. saquinhos p erfumado nrepara.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare- 'dos em p ó. pasta. liquido: e tilotw
lhos de refrigeração, enceradeiras, as. Para o tratamento das unhas. - dissof
viradores de pá fogões. tornos e toga- ventes e vernizes. removedores da enti.
reirr elétricOs, chuveiros, aquecedores, cuia. glicerina perfumada para os cabe.
balanças, ferros elétricos de engomar e os e preparados' para descolorir unhas
passar. batedeiras. coqueteleiras. expre- ílios e pintas ou smais artificiais óleos
medores, liguiditicadores elétricos. má•
quinas para picar . e moer legumes e -"'"-Termo 11. 0 760.199, de 22-7-1966
carne, resistências elétricas, fervedores.
Tecelagem Ceci Ltda.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
São Paulo
elétricos retletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
" CECI
fotográficas e cinematográficas. cam'na; Brasileira'
painhas elétricas, garrafas térmicas. re .
gadores automáticos, lâmpadas, apareClasse 23
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores con- Para distinguir tecidos em geral, tecidensadores, bobinas, chaves elétricas. dos para confecções em geral, para
comutadores, interruptores, tomadas de tapeçarias e para artigos de cama e
corrente. fusívet aparelhos fotográficos mesa: Algodão, alpaca, cãnhamo, cetim,
e cinematográgicos, filmas revelados. caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- lã em peças, luta, fersey, linho, nylon
mação, abat-fours e lustres, máquinas paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
para lavar roupas oara uso
natural, tecidos plásticos, tecidos imperdoméstico
meáveis, tecidos de pano couso
•
e veludos
Têrmo n.° 760.196, ctie 22-7-1966
Sanches 8 Patrício Ltda. •
Têrmo n.° 760.201, de 22-7-1966
São Paulo
J. A. Cervino
São Paulo
" DE MALTA

Ind. brasileira-

Termo n.0 760.202, de 22-7-1966
Alejandro Monojin Plajotin
São Paulo

LARtHES RODOVIA.
Classe 4l
Tftule

Classe 33
Tran*ortes
Têrmo n.9 760.204, de 22-7-1966
PAT — Publicidade de Assistôncia
Técnica Ltda.
São Paulo

TEODORO—AUGUSTA

Ind. Brasileira

saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
pes. fantasias, tardas para militares. ca.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laqueai,
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinasi
peugas, pouches, polainas, pijama& piro
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou sladcs
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 760.207, de 22-7-1966
DIMO — Distribuidora Motociclo Ltda,
São Paulo
"

DUM

Ind. Brasileirai
Classe 21
Motociclo
• Termo n.° 760.208, de 22-7-1966
Panificadora São Francisco de Assis de
Vila Guilhermina Ltda.
São Paulo
i!SIO

FRANCISCO.;
ASSIS DE VILA GUILHERME "
Ind. Brasileira
DE

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Classe 41
anuários, álbuns impressos, boletins, caPão
tálogos, edições impressas, revistas, órTermo n.o 760.209, de 22-7-1966
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea- Walcord Coordenadora de Empreendimentos S.C.
trais e cinematográficas, programas
São Paulo
circenses
Termo n.° 760.205, de 22-7-1966
" WALMICOR "
Francisco Gallegos Rodriguez
São Paulo
Classe 33
Titulo
—
COMERCIO DE PER"
Têrmo n.o 760 . 210, de 22-7-1966
*RO ASTURIA
"Vipla" Indústria e Comércio de Vidros
- Limitada
São Paulo
Classe 5
" VIPLA
Título
Termo n.o 760.206, de 22-7-1966°
Tufik Dipp
São Paulo

TUVILL-SPORT
Ind. Brasileira

"

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas botinas, blusões, boinas babadouroa bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
dolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
-abalo. crave reluvenescentc, cremes ge.-de senhoras e de crianças calções. calcas, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, Ceroulas, colarinho', entre&

Ind. Brasileira
•
•
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em radas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou composições especiais: amar
aquários, assadeiras, almofarizes ..indeias, cubatas, cadinhos. cântaros cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do eis,
fôrmas para Rimos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras, * pratos, pires. porta- •
Jóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para O-

frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bata-brisas e
sicaras
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Termo n.° 760.211, de 22-7-1966
Pró- Vita Instituto de Terapia Física
Limitada
São Paulo
" PR

O-VITA "
=anileira

Classe 33
Instituto de terapia Física
Termo n." 760.212, de 22-7-1966
Yoko Arizawa
São Paulo

1VIALTESE MODAS"I
Classe 36
Tiulto
Termo n.° 760 . 213, de 22-7-1966
Bordadeos White Siar Ltda
São Paulo

WHITE-STAR ",
Ind. Brasileira.
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchçoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardana•
pos, jogos 'bordados, jogos de cozinha,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá
cate, • toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas

Termo n.° 760.214, de 22-7-1966
Tahiti Restaurante, Pizzaria e
Churrascaria Ltda.
São Paulo
.—
"

TANITI "
Ind. Brasileiro.

Juecas, ce rou ias. co ia ri nhu.s. cueiros
:aias. casacos. cunelos lorrp ilóS. achar
tes. tantaslas. tardas 'ara mi'itares, co
egiais, fraldas, galot.h.is gravatas. gur
iaquf
.os. logos i,.,1,1
,
uvas. ligas. lenços
adoteis. meiffi
maiôs, mantas. mandrião. mantilhas, pa
,etós, pelas. penhoar. puiover, pelerinas
aeugas, pouches. polainas, pijamas. pu
nhos. • perneiras. quirnonos. regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres. shorts, sungas. stclar ou slacks
toucas. turbantes, :ernos. uniformes
e vestidos
Têrmo n. o 760.216, de 22-7-1966
Quadroestilo Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo
QUADROESTILO
I nd. Brasileira

Classe 25
Quadros e molduras
Têrmo n.° 760.217, de 22-7-1966
Comércio e Indústria Mantiqueira S.A.
Minas Gerais
FLÔR
DA MANTIQUEIRA
_

Termo n.° 760.221, de 22-7-1966
Emprêsa Restaurante Rodoviária de.
Campinas Ltda.
São Pauto

panelas roldanas, raios para p.as, rebt,
seiras, porta-pão, porta, jóias, paliteiros,
jarras: inachad:rmas molas para porra,
mola para venezianas, martelos. diarà,
retas. marrizes: navalhas; puas; pás. pra.:
aos. oarafusos, picões, • porta-gelo; oco
tes. regalares; serviços de chã e cafê,
serras, serrotes, sachas, sacarrolha; ted,
.n.r.ls

Termo n.° 760.215, de 22-7-1966
Rotjman & Gurman
São Paulo
"

LUX0MAN ". .

Ind..Brasiltira
Classe 36

Para iistinguir: Artigos jr vestuário"

.? roupas feitas em geral: Agasalho&
aventais, alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba'
...Juros bonês. capacetes. cartolas, carapuças. casacão. coletes. rapas, cheias.
cachecol& calçados. chaPées datas,
lema combrnacti.s, cor pinhos. calçai
1. tent:orne e de crianças. calções.
;Est. candsas. • candsolaa essollsetta,

talheres atlhadetras, torqueze4

tenazes, travadeiras, telas dt arame. tora.
neg ras. trincos, tubos para encanamento,.
trilhos para pirtas de correr. taças,
f ravessa:-, turibulos; vasos vasilhames
Classe 41
Refeições prontas
• Termo n.° 760:222, de 22-7-1966
Gentil Campos de Oliveira e Carlos
Firmino de Campos
São Paulo

e verruma
Termo n.° 760.226, de 22-7-1966
Companhia Construtora de Santos
São Paulo
Nome Comercial

-

Termo n.° 760.227, de 22-7-1966

Seular Indústria e Comércio de Móveit

GELITO
Industris Brasileira

Limitada
São Paulo

SEULAR.
Ind. nn_I-11-ira'

classe 43
Casse 40
Aguas minerais, ágcas gezosas artifi- vlóvels em gerai, de metal. vidro. da
ciais: bebidas espdmaotes sem álcool: iço, madeira. estofados ou não. incluA

Termo n.° 760.219, de 22-7-1966
• Utilbrás — Magazine Ltda.
São Paulo

-XJ TILBRÁS
IND. BRASILEIRA

rantes: refrescos: refrigerantes: soda, lrmários para banheiro e para roupa&
isadas, almofadas, acolchoados para
suco de frutas. sifões e.zaropes
náveis. bancos, balcões. banqueta^
bandejas domiciliares. berços biombos,
Termo n.° 760.223, de 22-7-1966
Par-Roni Comércio de Parafusos Ltda. cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
São Paulo

.PAR -RONI

Industrie Brasileira

Classe 41

portuguesa e churrascos

srrethas gar'os. janc» para quadro,g
oara q drruavris. insignim
mas, lâminas, liroreiros. latas de 11501

guaraná: gazosa: essências para refrige- tive móveis para escritórios: Armários,
Classe 41Produtos alinienticios em geral

Pimentões e beringelas recheadas, bataClasse 40
tas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
5/16veis
em
geral,
de metal, vidro, de
macarronadas, pizzas, saladas, saladas
iça madeira, estofados ou não. includiversas feijoadas, arroz, feijão, arroz de

braga, bifes a milaneza a cavalo, a

funis k•rous u' ira doces freios parti
estradas de terro. triq delias: ganchos,

sive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
eonluntos para dormitórios. conjuntos
..n sala de jantar e sala de visitas.
-onluntos para terraços lardím e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
&e rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões. divens, diecotecal
dt madeira, espreguiçadeira& escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas pare rádio e televi
são, mesinhas para televisão. moldura
para quadros. porta-retratos, poltroms
noltronas-camas, prateleiras, porta-chanéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines:

Classe 11
Nerragens, ferramentas de t8da , espécia
cutelaria em geral e ataria art:gos de
metal e saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpada assadeiras. açu:areiros; brocas, bigornas, baixe/as.
mndeijas, bacias, baldes. bimbrmieres;
oules: cadinhos, cadeados, castiçais, ao'heres para pedreiros. correntes, cabidea:
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
menti, chaves de fenda, chaves isglésa,
cabeções. canecas. alvos, cachepots
centros de mesa, caqueteleiras caixas
Para acondicionamento de al:mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas.
engates, anu:cilas, enfeites para arreios
estribos, esferas parÉ arreios, espuma.
'leiras; formões. %ices, ferro pare cortar
_soim, ferrolhis, facas, facões fechaduras ferro comum a carvão. remoem-as.

p ara sala de lantar e sala de visita"
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntas de armários e gabinetes Para
copi e cosinha, camas, cabides. cadeira&
“rat6rfas. cadeiras de balanço. caixa
de rádios. colchões, colchões de moia"
dispensas, divisões. clivem discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivan14
abas. estantes. guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televi4
mesinhas para televisão. molduras
para quadros. porta-retratos. Ao' ronas,
p oltronas-camas, prateleiras. porta-chio
éus sofás, sofás-camas, travesseiros ti
vitrines
Termo n.o 760.224, de 22-7-1966 t
Startex Comércio e Indústria de Papa,
Limitada
São Paulo

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco). álbuna
para retratos e outógralOs balões ( eICa
ceto para brinquedos) blocos para
cOrrespondência, blocos para cãlculog
blocos para anotações. bobinas, brochas
ras não impressas, cadernos de escreal
ver. capas para documentos, carteira"
caixos de papelão, cadernetas. cader4(
nos, caixas de cartão. ca:xas para paia,
pelaria, cartões de visitas. cartões cali
merciols. cartões !adices. Confetl. cara
colina, cadernos de papel melimetradd
r em branco nara rIgnenhO. caderno)

I
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MARCAS DEPOSITADAS
.
Publicação *feita de acordo com o art. 130 do Código do Propriedade
Industrial. Da data da publicação
cersrer o prazo cie 60 dias para o defenmento do pedido Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições aocomeçara
Departament,fa

Naciorp.1 cia Propriedade Industrial aquêles que se julg Irem prejudicados com a concessão do registro requerido

esclares, carzõ:s em branco. cartuchuk vejas, fernet, genebra, gin, kumel, ticoTermo n." 760,238 de 22-7-66
de, cartolina copas planograticas, ca res-, nectar, punch, pipernunt. rum, Inducondor S. A. Indústria e Comércio
demos de lembrança. carretes de p42 sucos de frutas sem álcool, vinhos, verRio de Janeiro
pela°. envelopes. envolucros para dia
mouth, vinhos espumantes, vinhos
rutos de pa pei. encadernação de pape
guinados e whisky
ou papelão, 'etiquetas, fõlbas indice:
Termo n.5 760.234, de 22-7-66
fôlhas de celulose. guardanapos livro
PRORROGAÇÃO
Curs oNossa Senhora das Vitórias
não impressas, livros fiscais, livros ti,
S.
A.
contabilidade. mata-borrao. ornamento:
Guanabara
de papei transparente. protos, papeli
ahos, papeis de estanho e de aiuminso
BULL.DOG
Orl:á'S IRIA LIR A5.IA
papéis sem Impressão. papéis km branet
para forrar !:•eredes. papel &maço coa
CuTio `Mr,s&n..1 S3nhoro
ou sem pauta, papel crepon. Ceseda, papel impermeável, papel encera&
S. A,
daR
' Classe 44
papei . higiênico. uopel impermeave
Fomo em tolha, em corda e em ralo,
para copiar. papel para desenhos, Pa.
picado, desfiado e migado, aconpai para embrulho mpermeabil.zadt
..cionado em latas, pacotes e quaisquer.
papel paro encadernar papel para es
Nome comercial
nitros recipietes adequados, charutos,
crever. mel para imprimir, papel pa
Termo /7. 9 760.235, de 22-7-66
dp,arrilhos e cigarros de palha: artigos
rafina para -mbrulhos. papel ceiotane
Curso Nossa Senhora das Vitórias
para tumantes tais como . piteiras. capapel celuiosz, mel de linho pape
S. A.
chimbos, cachinibos orientais (narquiabsorvente par-, embtabat ta
Guanabara
leh, boquilhas; carteiras, cigarreiras
baco. papaLo, .'ecipiente. de papei ro,
>ara cigarros e bolsas para turno: issetas de papa!, rótulos de papel. rolm
,i.teiros..residnos de turno e rapé, palha
de papel trar,s , :.rente, sacos' de pape,
ara cigarros, em carteiras ou bobinas.
se, sentinas :2.bus. pastais de cartãc
MVSD uueSSa
com ou sem boquilha e cigarros
e tubetes de papel
Tèrnio n.° 760.239, de 22-7-66
Termo n.° 760.228. de 22-7-65
''52
Inducondor S. A. Indústria e Comércio
Técnica Industrial Elektron Ltda.
Rio de janeiro
São Paulo
Classe 33
Titulo de estabelecimento
ELF;Ár2ii()Ii
0. ira
Têrmo n. 5 760.236. de 22-7-66
Classe 6
Corman — Comercial e Técnica de
PRORROGAÇA0
Motores
Correias e Mangueiras Lida
Rio
Grande
do
Sul
Têrmo n.° 760.229, de 22-7-66

Snhcira

tnas

vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pip ermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 760,241, de 22-7-66
Suerdieck S. A. Charutos e Cigarrilhas
Bahia

PRORROGAÇÃO .
V4",f
SUTE. D

tgY"if'3,5'\

ECK Man.-ZA IlECISTRADM

>5?

r

Classe 44
Charutos
Têrtno n.° 760.242, de 22-7-66'
Sociedade de Empreendimentos e Pramoções "Soepro"
Espirito Santo

Seular Indús'éria e Comércio dc Móveis
Ltda
São P.'ilo

Frd .0SAS

Bn.,sile ira
Classe 40
Mesas
ria-o- n.- ".760.230. de 22-7-66
IBOL - Usina Brasileira de Óleos
[teia
Lu:- -"
São Paulo

Ire.
Classe 47
Para di,tinguit combustiveis. lubrificantes, substáric:as e produtos destinados -à
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor,. cai vão a gás Wdrocarboreto,
gás metano, butano e pl - 00a110, gás engarrafado gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes. óleos combustíveis.
óleos lubrificantes. óleos destinados
iluminação e ao aquecimento. óleos
para amortecedores. petróleo e
.c:tictosene
Têrtno n.° 760.231, de 22-7-66
Bar, Boite Charmant Ltda.
São Paulo

Classe 33

Szz.sUia

Classe 7
Polias de . feror e de madeira
Termo n.9 760.237, de 22-7-66
Fábrica de Papel "N. S. Apparecida
S. A.
Guanabara

_
Classe 46
Fósforos
Tèrmo n. 9 760.240, de 22-7-66
C.,---.nerativa Vinícola Caxiense Ltda
Rio Grande do Sul

Titulo
Termo n.° 760.243, de 22-7-66
Sociedade de Empreendimentos e
Promoções "SOF,PR O"

PRORRL "sçÃO

PRORROGAÇÃO

"N. S. APPARECIDA"

Papel para desenhos. para escrever.
para encadernação, para embrulho e
para imprw'são, papelão ondulado on
Classe 42
não, cartolina, papel mata-borrão: caiClasse 42
xas,
cartuchos
recipientes
e
invólucros
Para distinguir: Aguardentes, aperitiPara distinguir: Aguardentes, ap:ritide papelão ou de pape/
vos, aniz. bitter, brandy , conhaque cervos, aniz, bitter, brafidy, conhaque cer-

ÇHARI,./1.1; T

Ind. brasile irái

Cl.i 's' 33
Titulo
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aquêles que se julgarem prejudicados com o em*esar Cto r!azi.stro rcznierldz,
IldiaelMald o

a

Térmo n.° 760.244, de 22-7-66
Sociedade de Empreendimentos e
Promoções "SOEPRO"
Rio de Janeiro

Tênmo n.° 766.247.. de 22-7-66
Apparicio Antõni oSgarioni
Rio Grande do Sul

Termo n.° 760.250, de 22-7-66
(Prorroginilo)
The de Havilland Airerdit Compani
Limite('

Aaltas ie bôca.
meios. outro: instrumenre: t1/1.181 .3:6;
4 ait,
role; harinonuns. adures. s,n/..
;on .s. harmônicas
castauhoiaN

fértil() n." 760.255, de 22-7;66—
Pastificio Cruzeiro Ltda.

São Paulo

DOVE

C

¡Indústria Brasileira
O

çr:0 '

Classe 33
Titulo
Têm°, n.° 760.245, de 22-7-66
Sociedade de Empreendimentos e
Promoções "SOEPRO"
Rio Grande do Sul

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti.
voe. an:a. bitus, brandy. eu:Jacina, cer.
vejas temei genebra. - gin. kurnel. boo.
res, acatar.' puoch pipermint rhum
sucos de trutas sem alceai viníms, ver
mouth vinhos espumantes: utnhos
quinados e çvh:slxv
Termo n. 9 760.248, de 22-7-66
Cooperativa Viti-Vinícola Travessão
Accioli Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 21
Aeronaves de tôdas as espécie, e. suas
)artes integrantes, exceto máquinas e
motores
_
Tértno n.° 760.252, de 22-7-66 •
Comércio e Indústria Mattos Rocha

Rocha S. A.
Guanabara

CRI ERI

Indástrim Brasileira
Classe 41
Para distinguir: massas ablui:inicias ert

geral
Tênnos ns. 760.256 a 760.264, de

22-7-1966
Cia. Comercial da Borda do Campo.

São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 36
Calçados
indltistries rirasiletna.„

Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy. :onhaque cervejas. fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Urra° n.° 760.249, de 22-7-66
Chesebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América
Classe 33
Titulo
Urra) n.° 760.246, de 22-7-66
Sociedade de Empreendimentos e
Promoções "SOEPRO"
Minas Gerais

MEM WAI

Tèrmo n.° 760.253, de 22-7-66
Transportadora Cacique Ltda.
Paraná

cr.

ENE f.0

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 760.254, de 22-7-66
A. R. Flüttl.
República Federal Alemu

Classe 3
Uma preparação analgésica
Térm em.° 760.251, de 22-7-66
(Prorrogação)
Pocket Books Inc.
Estados Unidos da América
Skte4.

4P0813111n.

Classe 33
Titulo

Classe 32
Livros

Classe 9
Instrumentos musicalt de carda d1.-,..mçN
partem enléo, lisa. kgm liamoolan,
cravos, espinetas. aliaras; ViCaSIOS:
tas: harpas: planos: v/o/ceceies; entatra•
baixes, baaedlina; rabecas; gmitartma.
Instrumentos ssuelcals 122 ad9 g02. me26.
[Roas eu alio e suas parWas barliter.zna:
san-trompas. casefenes, twzbonse ec
pistg o: clarins; trombetas; COMOill@n:
clar:oetes: panos; flageeletãj láeuâsDi
eboés; bacelas; teminitpne ds VIetscl

Classe 1
Perragen,. ferramentas de tôda espOdie,
cutelaria em geral e outrls artigos de
metal o caber; Alicates, alavancas, or,, ,nõss de metal. ahridwett (112 lana.
rta faug notes, punadores. receptêridos, sale:ros: cerviço de chá; taças
-ame liso au farpado. assadeiras. ElV.S.
areiros: brocas. bigornas, baixelas.
ia nrlei.las bacias, baldes, himbonieres;
,utes: cadinhos, cadeadoa castiçais, eoheras para pedreiros correntes. cabides:
-haves: cremottes, chaves de parafusos,
conexões para encanamento. colunas.
:-ahras de metal para portões, canos ds
aread. chaves de fenda chaves isolem.
cabeções, canecas. cipm cachepots,
centres de mesa, costueteleiras minas
pare acondicionamento de ai:menta% •
caldeirões, cacaralas, chaleiras cotetelma conchas coadores; distintivos, da.
bradiças: enxadas, esmodões, esferas.
-nqams, esgelchos. enfe:tes para arreios,
ostrilles, esferas para =elo% espuma.
!eiras; formões oices, ferro psra mance
capim ferrxilhis, ta c: fechadura: ferro comum e czy mj.“. .i",ruteiras.
funis, fôrmas para COM h'elOa • giejel
estradas da ferro, fri gldelras; 9a22E/03,
g mlhas, garos. ganches para (madres)
golada posm darrucgens; inaignias; 20
más.
LIzza21w3. /arco de tIza3
larffis; astachad1câaa. melas .2rL) Gr2524
unP,22 9.mra venesianna, mar.ercta
retas, naaWl.'229; 2avaEleg ; [met); t2o,
aze.,
tqoa. pga-arsoa, %ala% uac,^2.Ies
6i
alma,
sesicacv.
panelas, tmldesaaii, tiple3 urra tw.•
et%51uzzem
,
ar
eau
t- (2o
e3
e tcallk,,

alM

*Ir
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Da aai a da pulllicar,:ao começara
Publicação tens de acarou com o art imo cio Cactzgo da Pruprieciane tridustriai
prazo
pocimão
apresentai
suas oposições ao Departamento
esse
Ju
paciido
Durani..2
o
deferimento
tias
p
ara
coife' o Prazo de
Nacional da Prc pr tecla i•ze industrio) aqueles que se migarem prejudicados com e concessão do registro regatacto

ta lhere. atlhadetras. róroueze
soura
tenazes. travadeiras, ta 'as di arsme. cor
castras, vincos cimos para encanamem.
taças
trilhos para pistas de, correr
travessas, turibulosi vasos vasilhame,
P verruma
Classe 8
Para distinguir os seguintes art:gos ele
tricos: Rádios, aparelhos -de trev.são
pick-ups. geladeiras, sorveteira. apare
lhos de refrigeração. enceradeiras, as
piradores de pó fogões, tornos e toga,
reiros elétricos, chuveiros. aquecedores
'balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras expre
medores liquid • ticadores elétricos, má
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas. tervedores
estufas. : ventiladores, paenlas • e bule:
elétricos, refletores, relógios de' ar re
2rigerado tormas elétricas. maquinas
.t otograficas e cinematográficas. cam
bainhas elétricas, garrafas térmicas. re
gadores automáticos, lã:bisadas. apare
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores conraOr densadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores, interruptores, torradas de
corrente, fualvel.. aparelhos fotográficos
cinematográgicos, filmes revelados
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres máquina:
para lavar roubas para uso
doméstico
Classe 6
Máquinas para indústrias téxteis, máquinas para fins industriais, máquinas de
. precisão, máquinas operatrizes, peças
para motores: Alavancas de câmbio,
bielas, máquinas beneficiadoras de cereais, bombas, máquinas paru cortar,
máquinas para construções de estradas,
máquinas de centrar dínamos, máquinas
de fabricar tecidos, engrenagens para
máquinas, fresas, geradores, máquinas
para galvanoplastia, máquinas de impressão, máquinas de lavar roupa, motores, serras mecânicas, máquinas traiu.portadoras e embreagens

Casse 21
Para distinguir: Veiculos e suas aartes

C

Sntegrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-casninheres. aviões amor2ecedores. alavancas de câmbio barcos
G:nregues. braços para veículos. biciclre
aas. carrinhos da mão e carretas, cami.
tahonetes. carros ambulantes. camin...'-ioes,
carros, tratores. carros-berços. carrosbaques. carros-irrigadoes. carros. azeocas. carrocerias. chassis, chapas cie(guiares para veiculas. cubos de veicules.
~Iças para velculos, direção. dealt.
Cadeiras. estribos. escadas rolantes. elaredoms para passageiroa e para carga
°natas para carros, eino3 d.e direção.
los. fronteiras para velouloa. guidão
.seamotivas. lanchas, motociclos, molas

motocicletas. motocargas, moto furgões
(nalvelas. navios, 8nibus, para-choques
s-s
luams. para-brisas, pedais panas&

IT para bicicletas,, ratos para bicick.

reboque, radiadores para veicalos.
para veiculo& salina triciclos. tiáasM3 para veiou)" vagam velocips.
*a ~ias de contraia do afogador e
fialaradur, ceiem, ezokika varara de
bst a

ematoa. edetie pana MAM

e impressos de uso „. mal da i rma •
Classe .3W
requereu'r
Para clisting,Ir: Artatatos de borracha
Classe 31
borracha, artaatos de Do, racha para
vau:111os artetatos de porracha não in Adesivos para Jeciação. anéis para ve
Juiclos em Jutras classes 'Arruelas, ar dação argolas para vedação, arruela:
golas arnurtecedores assentos para ca para vedação; barbantes, barracas d.
leiras. borrachas para aros. patentes de campanha, betume para vedação, Ou
cofre, buchas de estabilizador buchas chas para vedação, boião (rolha pare
buchas para ¡melo batente de porta tarraxa): cabos. canaletes, cordas. cor
batente de chassis bicos para mamadei- déis cordoalhas. cordões, correias du
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- transmissão de tôda espécie; enxar
lefones, borrachas para carrinros inclus 'cias, esferas para vedação; fitilhos pare,
toais, borracha para amortecedores amam lias, forros para vedação, tuge.
bainhas de borracha para redeas. cochim laça; gachetasi juntas para vedação
de motor, câmaras de ar, chupetas cor- lonas, lanas para freios de "veículos
dões massiços de borracha, cabos para mangueiras, massas para vedação. mo- pare vedação: rôlhas: tampões para
ter' amentas chuveiros, calços de. bor
racha, chapas e centros de mesa, cor ved-' io (fins não m.dicinats), tendas
das de borracha. cápsulas de borracha tiras para vedação, tubos para vedação
parac entro de mesa, calços de borra. tubulações para vedação: válvulas parr
vedação
:ha para máquinas, copos de borracha
para tratos, dedeiras desentupideiras
Termo n. 9 760.265, de 22-7-1966
Editõra Pinho Ltda.
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos estrados
São Paulo
esponjas de borracha em quebrajacto
p ara orneiras, tios de borracha lisos
JUNHO
tõrmas de borracha, guarn:ções para
automóveis guarnições para veiculos.
Indústria Brasileira
Iancheias para .escolares, lâminas ck
borracha para degraus, listas de borClasse 32
.
racha, manoplas maçanetas, proteto
Para distinguir: Almanaques, agendas,
sas para para-lamas, protetores
para-choques, pedal do acelerador, pe anuários, álbuns impressos, boletins, cadal de partida, paras para businas, tálogos, edições impressas, revistas, órpratinhos, pneumáticos, pontas de bor- gãos de publicidades, programas radioracha para bengalas e muletas, rodas fónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
maasiças, rodízios, revestimentos de
ttircenses
!-;orracha, rodas de borracha para mó.
vais, sanfonas de vácuo, suportes de
Termo n.° 760.266, de 22-7-966
lotor. sapatas do pedal do breque, re
Marquardt Scherer 6 Cia. Ltda.
sembaio e isolador, suportes, semi
Rio Grande do Sul
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos çios telegráficos e telefônicos, Cavadores. de porta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta.
geitas, tiras de borracha para elaboração de substâncias quim'cas
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados à
catou
iluminação e ao aquecimento: álcool
mero Auttosse
ai nu.
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
gás metam.), butano e propano, gás .engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
Classes: 38 e 41
óleos lubrificantes, óleos destinados àInsígnia de comércio
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
Termos ns. 760.270 e 760.271, -à-equerosene
22-7-1966
Classe 34
Otto Baumgart Indústria e Comércio
Cortinados, cortinas, capachos, enceraSociedade Anônima
dos, estrados, linóleos, oleados; passaSão Paulo
deiras; panos para assoalhos; para
paredes -e tapetes
Classe 50
EDAGU
Para distinguir e proteger impressos '
indústria
Braná.leira
em papéis de cartas, papéis de ofícios,

ureia, azulejos batentes. balaustres. bloos . de cimento, blocos para pavimenta,ão calhas, cimento, cal, cré. chapas
solantes caibros. caixilhos. colunaan
lp.pas para coberturas. caixas dagua,
'ancas de descarga para etixos, edificaões prcanolL'acias, estuque, emulsão r:U
' se asfáltico. estacas eaquadrias estrumas metálicas para construções. lamea: de metal. Ladrilhos lambris, luvas
te Junção. iages. lageotas. material tsoante contra trio e calor. manilhas. ~sias pare revestimentos de paredes, mateiras para construções, mosaicos. pro.
lutos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasa
ias de cimento e ca. hidráulica. padre.
pilho. produtos bett.minosos. imperrneasilizantes liquidos ou sob outras formas
nara revtstimento e outros como na paa
vimentação, peças ornamentais de ct6
nento ou gesso para tetos e paredes,
lapal para forrar casas, massas and.
Icidos para uso nas construçõea, parmetes. portas. portões. pisos. soleiras
)ara portas. tijolos. tubos de concreto,
elhas. tacos. tubos de vtntilação. taleares de cimento, vigas, vigamentos e
vitais
Classe

Para distinguir: Absorventes, 3CC t•-n110.
ácidos, acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água - ma, albumina, anilinats; alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó,
amonlaco. anti-incrustantes, anti-oxidantes. anti-corrosivos, anti-detonantee; azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais amônia: banhos para galvanização.
benzinas, benza betumes, bicarbonato
de sód:o, de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose. chapas fotográficas, composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
crornatos, corantes. creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre, ater. esmaltes, eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol tosfatos industriais, fósforos industriais, fluoretos
funientes assa solda: galvanizadores
gelatinas para fczogra tias e pinturoa
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imparmeabilizantes, ioduretos lacas: Massas
para pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizaclores, nitrocelulose: prooxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos guimicos para imp ressão, potassa industrial, papéis heliográficos e p reliocopista películas sensíveis, papéis para fotografias e análise: de laboraWirio pigmentos. potassa.
Os metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias, produtos para niquelar. pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos. removedores. sabão neutro,
memorandos, cartões comerciais e de
sais. salicilatos secantes, sens'bilizantes.
visitas impressos, envelopes de cartas,
Classe 16
sililatos, soda cáustica. soluções Químirecibos, duplicatas, faturas, letras de
cas de uso industrial solventes, sulfa~Mo, cheques, notas promissórias, Pare distinguir: Materiais para constru
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
debêntures, apólices, fo l hinhas, cupons .ões e decorações: Argamassas, argila pastosas para madeira ferro, paredes.
construções decorações, couros. teci:log.
Fibras, celulose, barcos e veículos. talco
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
th'ner, vern?ties, zarcão

