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REVISTA DA PROPRIEDADE.
INIbUSTRIAL

N." 173.004 - - Ancora indéstria
N. 176.987 - Produtos .5.1imene Comércio Ltda.
licios Adria S. A
N.° 173.005 - Ancora Indústria
N." 177.133 Spinelli S. A
11c:can:tos interpostos:
e Comércio Ltda.
Indústria Conteve o e Agi,. PeAuto •Union GMBH - No FeellrN.° 173.006 - Ancora Indústria cuária.
So interposto ao indeferimento de e Comércio Ltda.
N" 177.134 - Spinelli S. .A
privilégio de invenção quadro de
N." 173.008 - Anc .p. a ladúsítia Indústria Comércio e N.gra Pvcomando para autotnéveis têm()
e Comércio .Ltda.
cuária.
a.° 131.271.
N.° 173.009 - Ancora indústria
N." 177 137 - Soinetti 5
A.
De Afilias Comércio e Indústria e Comércio Ltda.
Indústria
Cr...rir-cio e Agr., Pede Roupas S. A. - No recurso
N.° 173.010 - Ancora 1nd0rat ia cuária.
interposto ao deferimento do têr- e Comércio Ltda.
N". 177 138 S. A.
mo 125.140 privilégio de inVenIndústria
Comércio
gro
PeN."
173.164
Ancora
Indir,tria
ção nôvo c aperfeiçoado fio elásetária.tico composto e processo para a e Comércio Ltda
N.° 177 139
8, A
N.' 176.179 -- Ancora Indastria
sua confecção.
Intliistria COM erei t) u AcI'O Pe •
e Comércio Ltda.
N.° 177.196 - Ancora lunústria cOria
EXPEDIENTE DA D/VISÀO.
N." 177 140 e Comércio Lida.
5
A.
DE . PATEN l'ES
N." 177.198 - Ancora Indáslria
Contére'o e ,1q...;ro PecWiria.
e Comércio Ltda.
De 2 de fevereiro (Ir 1907
N." 177 141 - 5. A.
N.° 177.199 - Anco ra mitistria
Exigências:
Indústria Comércio e Agr . . Pe.
• C.omércin Ltda
Tétanos com esigèneias a cumetiária.
N." 177.200 - Ancora
prir:
N . . 77; 143 _ Vittor i
e Comércio !Arta
o M dici
N." 149 282 - Antonio Earrl e
N" 177 201 Irdlistria
N.° 177.153
Indó-tria M:daSahid Rechara Abi Nabed.
e Comércio Lida
lúrldeas Piazza Ltda
N.° 141.900 - Ia vme Ferreit'a
N." 177.202 --- Ancora !nduslria
N." 177.154 t)liAlves.
Comércio Ltda
veira Raimundo.
N" 149.395 - Anrino de Souza.
N." 177 203
Ancory lmhistria
N." 177 9 05 -- Rubens Pi.z s s dos
N." 149 807 - Fundição Ariis- e Comércio I Ida.
Reis.
lira Liboredo LI da.
N O 177 258 De 2 de fevereiro ue 1907

Akira Muravam:).
N." 164.217
N.° 104.244 -- Yoshinobu Ya

mada.
N." 164 950 - Lacy Lima. Cata

nos.
N." 165 658 - iliver Papéis Be
neficiados Ltda.
N." 165 059
[tive' Papéis 13p.
neficiados Ltda.

N° 177.204 - Nneora lndó-,tria
e Comércio Ltda.
N ° 173.041 - .1o ,io Pedro
Knapp,
N..
173 042
.1‘,5o Pedro
Knanp.
N" 173.965 - Metalúrgica Colei (1 resiu rfatto Ltda. Con.
N." 172 :;10
(rolos 1.1da
N.^ 174 385 - Rexall Thaig \ nd
rbeinical Comnanv
Piac•ntini S. A.
N' 174.481
cniné,--10
I nfi nstr i,;
Mre '..es Nesanel
N" '175 040
Eiebel. • ,

N." 166 . 748 - Ilesa!! Drtig And
Chemical Company
N." 108 660- - Devir Intlús'ria
de Móveis Ltda.
N." 109 401 - Manoel Te..ron
P1111 o.
N'' 175 7118 -- Cons,aidino
N." 172 2118 - :11.eefinica
na . ins rio La Porta.
.S A Indu z iria c Coinér.,o
N.' 175 723 -- kalsn1like 1-libiN" 172.859 - Ancora liithislria
lwahe
e C.nmércin I Ida .
1-1;flef!"-.,; A. S.
N. 0oup,
172.800 - ncnra Indústria
N:
rie (17')
El ,
1.ee.
1-7rt s'15
e Comércio Ltda.
Fiehbnr11.
Meta
N." 17f1 5 t 11
-- Ancara Indústria
N".
7 7,7,,
e Comére'o,'IA,Ia.
o, lic. Ppvtira
N." 172 865 -- .\ neo: a Indústria
N 0 1711 677 -Caiu ps S. A. ltuVistrin e Conv;rcio
e Comércio

Desarquivamento de modelo
de utilidade:
N." 137 499 - Nôvo modelo de
armação para mosquitein, barraca de CaIll pl.) mi praia - Abilio
Rodrigues Parola - Desarf•ive-se
Garantia de prioridade:
N.' 168.939 - Máquina classificadora de ovos - Mareio Renedicto Via 11111 * Gomes -- Arguis ese. de acôrdo com o ar, 9" do

CPI
N.° 172.503 -- Um 11,..vo tipo de
cabide p ro j etado 0,1 ia -'tua nova
finalidade a de enxthza r rou p as ---

Tarsis Octavio Costa - A.quivese de acôrdo com a art. 9" do

CPI .

N." 172.718 - NI:moina
Alavan(a senti a nt o mática -- 1
Cava)eu
de Al bu q uerque Tabajora
A.
-anive-se ele acérde com o :nti-

go 90 do CPI.

N." 172 700 - Nóco lispositivo
oara de . :endarar um Trigo de
ca.
bides val
Tarsis ()Navio Costa
- Arontee.se de acôrdo roto o ar-

9" do rPt.
N.' 172 837 -- .1Nóvo
rferador de ener g
ia Para qu'dmier
finalidadc Roherlo 1 7 nlit isc Cari o

doso - krMliVe se de arisrdo con?
n art. n" do CPI
N.° 173.780 -.

Nôt' 7") iandelo de
removivel ..oara bidês Silva e Arnaldo
Santos - A rquivP-se de
João .F p liiw Pacheco -1:. n Vinta.

N." 177..053 - Fornir tê Indústria Nacional de C.-, rons e Pittlni..s

Lida

X1'1:MENTE DAC IMVISôl-'S
E SESSÕES REPI'ftl TC.NDO

acôrdo com o art 9.- do CP1
N.° 173.788 - Névo disni,sitivo
dc a q uecedor nora fogiio a
gás
P,-nedifo José Tavar,n [Are
A P0111 ve se de acórda
ema o arti-

F7.0 9° do

N." 174.205 - Nrivo tino de

ca i xa mira cadeados de sogiedo,
I) indados - Nlaurilin de M,np.zes
Notificarão:
- A rq uive-se de aeêrrIG crin
Urna vez derortIdo o nraro fie art. 9." do CPI.
reconsiderarão previs l o pelc ai-li
cc 14 da Lei n 4 04 g d,. 2n de - N." 174 296 - _ Patim Ar-tipificai
De 2 de fevereiro de .1'117

dezembro de 1961. e mais 10 dias

nava evenlitais juntadas :te reeon
sideracões e se ri -1 me!.inn n5o se
tiver valido nenhum :rtieeeesado
l'eani no-fincados -e(jtterente:
abaixo 11 , encionatios a comparece
reto O • è s l o Depa"K7 7 77ento a fim
de . efetuarem n nagninerit .) da pri
meirl nunidadr no tira ,.‘) il n ses
rf't(N\ dia, nq f nl- nV1 ln nn/,',“.rafo nuien do 7'1 ri 'ri do CP1.,
na, a mie s^ i nin'exn:,, lida q 13 q ?eapec , ivas carta,: on,toe,:i

Ma nri 1 io de INTeneze. - A rani.
acórdo com o Ir* 9." dó

e'Se de

N" 174.297 - Metas de inuma..

1/4 ão nata meios fluidos -- Martri.
lio de Menezes -- N.quive-se de
acôrdo com o art. 9.° do CPI.

N.° 174 015 - Dispositivo autd4
ratifico de p artida (motor de
nara veicuPos automo.,
fores -- Celso rdas firesc.o - Ar,
rinive
,âo meôrdo rwt 21t firt.
tn r,P7.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 01)

As Repartições Públicasi
Weverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO E IMPRENSA NACIONAL
Sornais, diáriamente, até às
g 5 horaP.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinen.
oa
neçÁ)co
nacp.açZio
Pes d matéria retribuída, nos e$EPI DO
FLORIANO GUIMARÃES
casos de erros , ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas por
DOÁRSO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
OEÇÃO
das 13 às 16 horas, no maxi
PaçGo do pubneldado do ottpodlonto do Doportornont0
Imo até 72 horas após a saída
O:colono , cio Propriodoclo Induotrlol do MInlotórlo
dos Órgãos oficiais.
do Inddotrlo o Cornórefo
c-,7,D,esao nao Oficina() cio Departamento de imprenso Nacional)
-- Os originais deverão Ser
d are ilogral ad os e autenticados, ressalvadas,. por quem de
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
Excetuadas as para
FUNCIONÂRTOg
exterior, que serão sempre IREPARTIOES 2 PARTICULARES
Capital e interior;
anuais, as assinaturas poderCapital e Interior
oe-ão tomar, em qualquer Semestre .
„ Cr$ 6.000 Semestre 0 0 0 Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano ,
. Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exteri:y:
Exterior:
As Qsinaturas vencidas Ano „
„ o o Cr$ 13.000, Ano
, Cr8 10.000
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
vão impressos o número
dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinar-ti talão de registro, o mês e o!, sinante,s providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas.
fim de evitar solução dei cedência mínima •de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento' (30) dias.

EXPEDIENTE
IRETOR

GERVIÇO

•

PUDLICAÇÕES

GERAL

C1-1e..FG

DA

-

•
Exigências

Têxino.s com exigência:: a cumprir:
Chicoppe • Manufachning Corp,
Junto • a patente n.° iiG3.435.
N.° 105:748 - The Bendix Corp.
N.° 139.019 - Sumitomo Chemical Company ltd.
N." 146.671 - Mercantil Recai
Ltda.
Diversos:
N.° 126.989 - Lel:a Velliní
'Achon - Arquive-se.
N.° 135.518 - Joaquim Bracourt da Rocha Camargo .- Aruive-s€.
N." 137.855 - Enacx - Engrenagens 'e Acessórios Indústria e
Comércio Ltda.
N." 144.002 - Ginseppe Marani.

Eapediente da Seção
de Interferência

De 2 de fevereiro de 1967
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo arti.
go 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de
dezembro de 1961,e mais 10 dias
para eventuais juntadas de recou•
siderações e se do mesmo não se
tiver valido nenhum interessadn.
serão logo expedidos os certifica.
dos abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 448.536 - Trandor
Lilly And Company -- Classe 3.
N.° 453.289 -- lbrason - Ibratoa Indústria Brasileira de Som

Ltda. - Classe 8 - Registre-se
com os exemplares de fls. 8 e 10
com exclusão de materiais para
gravação.
N.° 453.398 - MESA - MESA
- Indústria Brasileira de Embalagens S. A.
Classe 8.
N." 460.882 - Serropolis - Laticínios Petrópolis Lida. - Classe
n." 41.
N.' 461.918 - Adynco • Indústriae Comércio de Material de
Embalagem S. A. - Classe 16.
N." 465.178 - Aguiar - J.
Aguiar - Classe 8.
N.° 465.180 - Aguiar - J.
Aguiar
Classe 2 1.
N." 465.354 - Visornatic - Metalúrgica Wallig S. A. - Classe
n.° 8 - Registre-se com exclusão
de aparelhos de televisão.
N.° 480.494 Gartia - Mercearia Garôa Ltda. - Classe 38 Registre-se na classe 38 e com exclusão de impressos.
N.° 489.731 - Trinee
Onofre
Utrine Classe 11 - Registre-se
com exclusão de lâminas para barbear e aexpressão em geral.
N.° 492.003 - Colorama - Bozzano S. A. Comercial Industrial
e Importação
'Classe 48.
•
N.° 492.033 - A Voz do Litoral
Sul - José de Carvalho, Yoshig
Miyazawa, Tereza Sumida - Classe 32.
N.° 492.163 - Gazeta na Polifica Editôra Gazeta do -Povo
Ltda. - Classe 32.
N:° 492.327
' Bananada Crai
Cia. Gaspar Gasparian de Alimentação - Classe 41.
•

N." 492.473 York Indústria York S. A. Produto Cirúrgicos - Classe 10.
N.° 492.716 -,Sete Vidas - São
Paulo Alpargatas S. A. - Classe
n.°, 9.
N. '495.204 - Tribuna Municipalista. - Leopoldo Freire dos
Santos - Classe 32.
N.° 496.576 - Folha do Comércio - Associação Comercial do
Paraná - Classe 32.
N.° 497.225 - Café Trevo Floreio Nazari - Classe 41.
N.° 499.481 - O Trem Pagador
Produções Cinematográficas
Herbert Richers S. A. - Classe
n." 32.
N." 501.981 - São Sebastião Cerealista Comércio e Agrícola S.
Sebastião Ltda. - Classe 38.
Expressão de Propaganda deferida:
N.° 471.982 - Comandos HM Hermes Macedo S. A. Importação e Comércio - Classes 6, 8, 9,
11, 21, 31, 33, 34, 39, 40 e 47 Art. 121 do CPI.
N.° 472.041 - Çambrine
Comp. Renascença Ilg dustrial Classes 23 e 36 - AH. 121 do
CPE
Frase de .propaganda
rida:
N." 452.572 - Casa Setti Vende
no Presente Artigos do Futuro Agostinho Setti S. A. - Comércio, Exportação e Importação Classes 11, 12, 23, 36 e 41 - Artigo 121 do CPI.
N.° 452.574 - Casa Setti - Símbolo. de 13em Servir - Casa Setti
- Símbolo de Bem . Servir -
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As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinatura°
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ao
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim da possibilitar a
remessa de valores acompanhados de eoclarecimentag
quanto a sua aplicação, collo
citamos usem os interesseido°
preferencialmente cheque ou
vale postal,. emitidos a favor
do Tesoureiro do Deputu.
mento de imprensa Vacional.
- Os suplementos eis edições dos Órgãos oficiais cá Ga
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem cao aio da assinatura.
- O funcionálio público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição, no ato da ao'sina/ara.
- O custo da cada exenc0
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido ele Cr,9 5 oe do mesmo ano, e de Cr?'í0 por ano
decorrido.
Classes 11, 12, 23, 36e 41 - Artigo 121 do CPI.
Sinal de propaganda deferida:
N.° 475.386 - Org. Merdiano
de Marcas e Patentes - Org. Meridiano de Marcas e Patentes Limitada - Classes 25, 32, 33 e 50
- Art. 121 do CPI.
Nome comercial deferido:
N." 320.930 -- Indústria e Coméreio de Madeiras Bambu Ltda.
- I ndústria e Comércio de Madeiras Bambu Ltda. Art. 109
n." 3 do CPI.
N.' 327.006 - Indústria de . Flâmulas Gaúcha Ltda. - Indústria
de Frâmulas Gaúcha Ltda. -- Artigo 109 n." 3 do CPI.
N.° 453.479 - Volkswagen do
Brasil Indústria e Comércio de
Automóveis S. A. - Volkswagen
do Brasil IndUstria e Comércio de
Automóveis S A. - Art. 109
2 do CPI.
Titulo de esabeleeimento deferido:
N.° . 491 687 - Camisaria Look
- Comercial Cortis Ltda. - Classe 36 - Art. 117 n." 1 do CRI.
N." 493.787 - Radial - Radial
- Repres. e Publicidade LWa.
- Classe 33 -- Art. 117 n." 1
do CPI.
Marcas indeferidas:
N." 280.130 - Irradiante Perfumes Coty S. A. B. - Classe
n.° 48.
N." 284.011
Anker
Neker
- Ph,oenix Nahmasehinen Aktiengesellschaft - Classe O
111:1 -

mero
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DIARIO OFICIAL (Seção III)
..•••••••n••nnn••n•

N. 281 . 051 - Corsano -• A n tón i G ragoa n __ Classe 42.
N." 320 . 515 - Simula - Vut
caii. ikrierã tas de Borracha S. . A.
- Classe 40.
N.'' 32$. 128 - Agita Santa Ca11y Frei tas J.:adense hlager Classe 42.
N. 356 . 1 98 - Suave - Indústria e Comércio de Soja 1 Ida . Classe 41,
N." 363 845 - \ idroplastic •• Vidropla•lic Lida -- Classe 40.
N," 427.532 - Gud (iud Bras ! leira de Novidades Doceiras
- Classe 41.
N." L15 .527
Santa Rosa Frigorifico Sa n1 a [tosa S.
Classe 41.
N. "451 . 113 -- Net unas tunus Mercantil Ltda. - Louças
Ferrw, ens - Classe 11.
N. 451.1.01
Wondar \Velo
Wilwal Indústria e Comércio
S. A. - Classe 31.
N." 453.485 • -- Trio de Famosos
Doces de Campos -- Fábrica Yong
Lida. - Classe 41.
N." 454.287 -- Mogana - Pli
alo brotem Junqueira - Classe
n.° 4 5 .
N." 403.084 Miss Brasil - A
Mazzei Indústria e Comércio - -Classe 43.
N." 403.709 - Coquitel de Rosas - A Mazzei . Ind nstri a e Comércio - Classe 48.
N.° 403. 740 - Cara velle - Comércio e lin portação Cara vette
Lida.
Classe 36.
N." 463.844 - Camp eiro - Ind.
Coelho 5. A. - Classe 46.
N." 463.997 - Riça - Agua
Rica Lida - Classe 42.
N." 461.150 - Ei x Bem - Cia.
ya Industrial de Perfumaria -Classe 4 8.
N." 464 157 - Fix ri x - Co.
llaya Industrial de Perfumaria Classe 48
N." 46 1. 505 -- Samobloc - Coérc ioe licores . Concorri i In Limitada - Classe 16.
464 . 524 - Aro •- Brasweld
N.' 464.524
Indústria e Comercio Lida . -

N° 197.618 - Alvorada - Mercado Alvatada Ltda. - cl. 41.
• N" 503.991 - Livre Emprésa Amado Menna Barreto Filho - clas.
se 32.
N° 333.874 - Rei dos Rádios
Manoel Archanjo
cl. 8.
N.° 474 .111 - Viaje Contentt•
Humble Oul Refining Company
cl. 47.
N° 483.900 - Imobiliária Hinterlândia -- Arraiado Cunha - cl. 33.
N° 489.750 - Motor-mio Moto•
rauto S. A. Imp ; e Com. - 'classes 8. 21.

- Classe 23.
IV" 479.406 - 11 Modos Modas Ltda. - Classe 36.
N " 490 408 - Saint Tropez Teeidn e Confecções S. A. Tecosa --30
N" 490 . 568 - Ibilen - Soc. de
Com, e Repres2n t nção Springer Ltda.
- cl. 8.
N° 4l.454
Campineira - PaviIllentação e TmTa p latinam Campineira
16.
Ltda
Ni' 491.84) - O Regente 911,1 Seixos
Seixos Antunes - cl. 32.
_
N° 42. 150 __
José do
Nascimento - Cl. 46.
N° 492.618 -- Ar:equino
Ind .
de nonas Adequino !...tfla
. 41.
N" 492.905 - N. S. de Lourdes
Mind-zas N S. de Teourdes Ltda
- cl, 18.
N° 494.689
Confiai: - A. S
Oliveira ---. cl.. 36.

Rio, 2 de fevereiro de 1967

Frase de Propag,-uicla indeferida

N" 212.347 - Imóveis Pelo Preço
Real do Dia - imobiliária Gualcurús
Lida - cl. 16, 13.
N° 245 .940 - Uma Vienense Para
Cada Brasileiro - Cia. Paulista - de
Cervejas Vienenses
cl. 41, 42. 43.
N" 361 .037 -. Não Temos Preço
do Dia Temos Bana Preços Todos os
Dias - Alfredo Co 1amarino 6 Cia. ci. 8 - 12 - 13
17- 22 -23 24 --26-28 - 29_ 30 - 31 34 - 35 - 36
17 -- 38 --- 39 40 - 48 - 49
N" 452.345 - A Revista de São
Paulo - Editôrri Prelúdio Ltda , ci. 32.
N° 461.646 -- Estoril A Etiqueta
dos Elegantes - Estotil Roupas Lida.
- cl.
NI" 471 .063 - f iquida de Verdade
- Marcel Modas Ltda. - cl. 36.
N° 497.921 -- Gela Melhor - ibesa - Ind . Bras. 4e Embalagens S.A.
- el. 8.
N" 500.117 -- Modêlo Rio O Soutien 1?e-4eito - A L. Chomentowski
- cl. 36.
N° 512.701 - Forro é Com a ...
Eucatex
Eucatex S. A. Ind . e
Com.
d. 16 - 17 -- 26 -- 27 40
N.° 518.141 - Krupp Simboliza Pra.,
cisão e Qualidade - K roma Metalúrgica Campo Limpo S. A. - cl. 5 6-7-8
I 1 -- 16 - 21 - f 8
20.
Titulo de Estabc'e:»linenio indeferido.

N° 283.578 - Ind. Metalúrgica
Stella - Ind . Metalúrgica Stella Ltda.
- cl. 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 16 17 - 25
40.
Classe 6.
N° 451 .246 -- Datar Utilidades Do.João
N." 464. 625
Mendes Filho -- Um i rim - Clas- niésticas - Anibal Gomes da Nobrecia
- cl. 6, 8.
se 41,
N.° 464.680 - Cacique -- Creomar Oliveira Cosia - Classe 41.
Expediente da Seção
N. 473 003 - Hel iar - Saturde
1ransferência
e Licenças
nia S. A: Acumuladores Elétricos

TransferiMcia c 9/tetaçéi3 de
Titular de Processos

110111C

do

Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes
transferências e alterações de nome de
titular de processos:
Cari Zeiss ( transferência para o seu
nome da marca Sonar, regiStro _número
44.502) . .
•
Hoesch (transferência para o
seu nome da marca Martte Diamant,
registro n: 41.931)
Usabra Ind . e Coma. S. A. (no pedido de. alteração de nome da marca
Usabra . registro n° 174.687) .
Dianda, Lopez & Cio. Ltda. (no
nedicla de alteração de nome das marcas; Doble.. repistro n° 193.851 Topazio, n 9 191 852 -- Tripla. número 193.853 - Ente
n° 193:856 -
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Aguila D'Oro, n° 193.857 - Coronet, 513.480, 513.487, 513.488, 513.489,
n° 193.859
Doble, n° 193 .860) . -513.4n 513.491, 513.469, 513.470.
Produtos Químicos Fontoura Ltda 513.471, 513.472, 5E3.473, e
(no pedido de alteração de nome da 513.474).
marca Detefon, registro n° 201.708) .
Quimpax com Ex T.nd Limitada
Produtos Farmacêuticos F'inergica (transferência para o seu nome da
S. A. (transferência para o seu nome marca Turquinha, termo mime.
da marca Hepatoc.ardio. registro núme- ro 342.044).
ro 199.692) .
Sebastião Nogueira e Johnson &
Universal City Stuclios, Inc. (transferência para o seu nome das marcas: Johnson do Brasil Produtos CiUniversal Pictures, iegistro número rúrgicos Ltda. (transferência para'
202.024 - Universal, n° 235.562 - o seu nome da marca CompressUniversal Pictures, n° 248.524 - Uni- Plast, termo n" 381.418).
versal, n° 235.562 - Universal Pic
Roupâs Bei S. A. ind e Comérteres, n° 248.524 Universal Inter,
national, n° 156.952 -• Universal In- cio (no Pedido de alteração de nome do título Roupas Tiei, têrmo
ternational, n" 296.512) .
LInited States Steel Corp. ( transfe- 9" 422.434).
Damo S. A. Ind e Com. Exp.
rência para o seu nome da marca Unae Importação (no pedido de alteflo, registro n° 76.210) .
Lares Produtos Domésticos S. h. rarão de nome do titulo Dam° têr(no pedido de alteração de nome dás mo n° 430.1301.
marcas: Lares, registro n° 203.933 Publintas S. A. Luminosos e
Lares,. n° 209.069 - Lares número
215.323 - Lares, n° 215.851 -- o"a. p ainéis (no pedido de alteração
n9 218.526 -- Lares, n° 232.440 -- de lume da marca Publinlas tera" 451 . 954) .
Lares, n° 260.590 •- Leres; número
268.423 - M. Lares - o° 316.538
Brasuerola
Ind e Com. S. A
- °nem Tem Lares 'rem o Melhor (transferência para o seu nome da
n° '321 .951 - Para a Sua Proteção marca Braseon, têrmo n" 561.381).
e Contra o Perigo de Ex plosão Panela
P.- ,Ire Benedito Alre c; Culrim e
de Pressão Lares, n" 327.566 •- Lares. o° 328.661 - Lares. n° 328 662
Pomba (tara sferên e ia Para o
- Lares, n° 325.663)
çan folho da marca NItirad lêrmo
ntl,se,g)
Locharct S. A Ind. e Coai . (no
Inds. Químicas Acsa Limitada
nedido de alteração de nome da marca
Lochard. registro 110 22-1.081 •-- Lo- (transferência para o seu nome da
chard, o" 238.751 - Lochard, nú- marca Mark-M, termo n" 476.552).
mero 295.098 - Loch-ird, n° 307 582
Bombas Elbrizzi-P- .).1 S. A. (no
- Lochard, n° 3 1 0.122 - Cubo, iú- p edido de alteração de nome, da
mero 310.473 -- Lanharei, n° 314 .974 .
Heitor Cor:. ê,1 Gonçalves (transfe- marca Albrizzi termo n" 470.949).
rência nara o çna nome da marca FloLab. Guidotto do Brasil Limitarida. n" 232.050) .
da (transferência p ara o Sell noLab . Sintético 1'.td . 1. (traqsferência pv, da ma rua' (lui(inni tê ramo minarn o seu nome da marca Traclutinol mar ° 477 .715).
a° 283.134).
Casa Matos Papelaria e Livraria
F. Monteiro S. A . Comercial, In- S. A. (no pedido de alteração de
dustrial e Imp. (transferência para o nome da marca Emblemática terseu nome da mar--a Monteiro, número mo n" 485.165).
291 . 133) .
Bar e Restaurante -era vinhos Ltdat
Teima Inas .
.Eletromecá n icas
( transferência para o seu nome do tí. A. (no nedhlo de alteração de
tulo Bar e Restaurante &avinhas nú- , 10111
rrn Teinsa têrmo número 304.825) .
A 90 na
Sido Union (transferência para o seu
T.a 13. Sanitas S. A. (no pedido
nome da marca Thorax, n° 317 .328) .
Luiz Barnabé (transferência para o lo nfin n,•-•;j,, (1 0 n
mare.a
seu nome da marca Caninha Qunti. Mut/dieta têrmo n" 491.302).
n° 322.731) .
Juni) .1nse Tovar Franco (IransTosé Ribamar Coimbra e Jaime de ferên eia pana o semi nome da marLima Verde Filha (t,..ansferência para ca Samurai lêrmo
n° 497 353).
o seu nome da marca Faizão, número
Calçados
Superlv-Garoty
S. A.
330.016).
e Com . Gransf :1,tência para O
Société Des Usines Chimiques P.ho- seu nome da marca Maximus terne-Poulenc (transferência e alteração mo n° 505.404).
de nome das marcas: RP Spelalites
Phytosanitaires. a° 332.221 - RP, núFab.. de Cerveja Nova Olinda
mero 332.227- RP, n° 332 .281) .
Ltda. (transefrência para o seu
Bebidas Wilson S. A. Ind. e Com. nome da marca Cerveja Forte Es(transferência pa-a o semi nome das pecial aBby Chop's termo númemarcas: Tabasco, n° 333.050 - Ta- ro 508.706).
basco, n° 333.051)
Irmãos Casemiro Lida, (traasI3oeh Ringer do Brasil S. A.
Produtos Químicos e Farina cêuti - ferencia para o seu nome da marcos (no pedido de averbação de ea Marape termo n° 513 0551
Un:lever Ltda. ,transfureneia
contrato das marcas Llorenticino,
para o seu nome oH a marca Vim
n O 338 243 -- Ginecoside,
ro 984 625 - igilong, numero . . l êrmo n° 513.09/1.
Orval e hid e Com. de Produtos
313.297). •
Sogar S. A. Soc. de Organiza- Químicos Ltda. (no pedido de al Cão Geral e Abastecimente, de Lo- tera ção de nome da marca Folia
jas, (transferência para o seu no- 1.;',emo n° 513.301).
Agrobras Comercial e Industrial
.11 .1111e da 5111123 r. c;71 5.1.151(113° 417ê01,1115°1s3:.
S. A. (no pedido de alteração de
5 ! 3.478, 51 3.479, 513.480, 513.4 81, nome da marca Agrobras fèrmo
51 3.482, 513.483, 513.481. 513.485. n• 513.304).
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, Cantina Arcoverde Limitada
(transferência para a seu nome da
titulo Cantina Arco Verde timo
n° 513.353).
(Ablua S. A. Com . e Imp. (tio
pedido de alteração de nome da
marca City tèrmo n • 513.604).
Com. e Ind Irmãos I3arbosa Sociedade Anànima Clirbasa (transferência para o seu nome da merca Irba Rxtra têm° n 513.80i)
Lojas Ilha) S. A. (no pedido de
alteração de nome da marca itian
Luxo térnto n° 514.450).
Cio Bras, de Fibras Sintéticaa
hailonsix (no pedido de alteração
de nome da marca Nallonsix
mO n a 514.608).
• Cia Bras. de Fibras Sintéticas
Nallonsix (no pedido de alteração
• 'de nome da marca Naittaaata
• mo n" 514 ano)
G.13. Pezziol S.p.A (trartaferénmarca !al• eia para o seu notne
cachofra, têm° n a14 t,..i3
nula Wel° n" M4.6a8 - Tent,
termo n° 514.659, Pezziol. tétano
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P.ba Einprèsa Bras. de Adesivos
Ltda. (junto ao tèrmo n° 513.211).
Eba Etuprèsa Bras. de Adesivos
Ltda. (junto ao tèrmo número ..
518.215).
•
Promoções Brasil lud Gráfica
Ltda. (junto ao tênia) n• 513.703).
Editora Abril Didática Limitada (j unto ao termo na 51 4.402).
Disraihras Distribuidora Bras.
de Calçados Ltda. (junto ao tèrruo n" 51 4.820). `
Discalbras D istribuidora Bras,
de Calçados Ltda. ( junto fi o (er
-ma
a° af4.833),
Johnson & Johnson (junto ao
registro n° 176,793).
Johnson & Johnson (junto ao
registro n° 242.581),

seguintes térmos abaixo mencionados(
N9 763.686 - Ortomicil - Regue'.

rente: Chimica Baruel Limitada Classe 3.
2479 781.789 - San Miguel
Requerente: Representações Santos Limitada - Clame 41.
EXPEDIENTE DA SEOAD DE N9 781,828 Rubrogastrin - RePPORROCIAÇÂO
querente: Laboratório Neo Química
Comércio e Indústria de Alfredo
Rio. 2' de fevereiro de 1967 Martins Pernandes - Classe 3.
Exígéacias
N9 782.251 - Purt -Nethol - Relai• moa com exigenciaa a cumprir (inerente: The Wel/onis Foundation
timited
Classa 3.

N9 226.825 - Serotti
selischaft,

Aklente-

NO 782.339 - nenens - Peque-

NO h4.532 Mead - 8,4uezentei
?dead . Johnson & CoMpany - clas-

se s.
NO 784.534 - Blacking Bequerente: Sidol-Werke &eget li CO. Classe 1.
N 9 784.535
Blacking
Regue.
rente: Sidol-Werke Siegei & Co.
Class* 46.
N9 784.605 Brankit Requerente; Indústrias Albatroz Limitada
- Classe 48.
N 9 243.198 - Hermes - Requea
untei Norddeutsche &Ilidiu:tate)
Industrie Christiansen & Co. Classe 28.
149 590.303 - Móveis Angelo Requerente: A. Intel - Classe 40.
N9 629.899 - Rotelmon - Requerente: Comércio de Tecidos % - R.
Monteiro 8. A. - Classe 23.
N9 755.719 - Oftil - Requerente:
P.hodia - indústrias Química; e
Têxteis S. A. - Classe 3.
N9 767.015 - Etethlehem tateei -

Requerente: Bethlehem Steel Ci‘rpo•
ration - Classe 11.
N9 174.474 - Janta - ~arreate: amila Alauad Gale)) se 28.
NO 7843,475 Janal ~rente;
dama Mauari Galeb
Ciasse 48.
RequeN9 758,533 - Pep-Pag
rentet Supermercados Peg-Pag
ciedade Anónima- Classe 26.
Beque.
N° 758.534 - Peg - Pag•
rente': Supermercados Peg-Pag So-

rente: 'Melete Danone - Classe 41,
ri" 514.060.
N9 782.778 Zair Pinto do Rego
sellscteft
- Imaculada Serra Grande - CiasManufatura de Brinquedos CasN9 137.614 - 1{arl Wleden -Ge- se 42.
tor S. A. (no pedido de alteração sellachaft
M.11,11.
N9 783.957 Elephante Requede nome da marca Castor têmno 219 237.815 - Earl Wieden Ge-! rente:
Argos Industrial Sociedade ciedade Anônima - Classe 39,
n" 514.931 - Castor, termo nú- sellschaft
Anônima - Classe 37.
Regue- '
N9 758.535 - Peg-Pag
N9
783.961
.-N9 405.191 - Pichtel & Sacha
kteque- rente1:
mero 514.932).
Supermercados Peg-Pag Sórente: Companhia Nacional ciedage
João Inácio Correi a Filho Aktientesellschaft.
Anônima - Classe 44.
N9 634.588 - Boraa 8. A. Produtos de indústria é Construção - ClasNO 1 758.536 - Peg-Pag Peque.
transferência para o seu nome da Químicos
ParinacéutiCos e Cosmé- se 18.
rente:
Supermercados
Peg-Pag SoN9 783.973
tnare.a blue-ora tArino n* 520.846N. ticos.
Cammeo - Regue* ciedade Anônima - Classe
48.
N? 859.153 Badiscge Minn & rente: Dr. August Oetker
ClasTèrmos com exfpènefas a cum, Boda-Nb/1k Aktienselischaft,
Inl2 758.547 - Ro-Tau Reguese 32.
N9 707.395 - &nen Limite&
N9 784.075 - Luperint Reque- rentet Pietro Conta e Giovanni Vaio
N9 745.452 - Indústria de Colchões rente: Luporini Comércio e Indústria ----Ciasse 8.
Grillo Paz Com. e 1nd S. A. Luiz Pinto.
N9 758,583 - Pero - Requerente:
8. A. - Classe 39.
N9 744.171 - Irmãos Pereira k
Ajunto ao registro u° 173.875).
N9 784.079 - Movi] - Requeren- Gutermann k Co. A.G. CitasLtda.
te: Polymer Industrie Chiniiche se 4.
P. Monteiro • S. A., COmorciaL Cia.
N O i5 7 8.573 - Matoreze - RequeN9
8.
D. A. - Classe 28.
758.486
Indústria
EletroIndustrial e Imp. (janto ao regis- Meeduica Brasileira "Aprilia" Socie- N9
Untou 011 Company of Cali784.082 - Movil - Requeren- rente:
- Classe 47.
tro n° 236.027).'
dade Anônima.
te: Palymer Industrie CM:Melte fórnia758.574
- Muita& - RequerenN9
classe 1.
Seagers do Brasil S. A. Fáb. de /49 762.788- Portanks Brasileira S.p.A.
te: talim oil Company of CalifórN9 784.083 - Movi! - Requeren- nia.
Intliutrias Metaloquitnitaa,
Bebidas (junto ao registro Mine- 8.NA.
-r. classe 47.
9 763.292 - G. D. Peter* k te -- Polymer Industrie Chimiche
eo 242.375).
Requeri:aN9 ,758.575 - Nnacal
S.p.A. - Classe 31.
Company Limited.
Chemische Fabrik G r u n'a
N9 784.086 - Parmaxale - Reque- te: Union 011 Company of Califórnia
a19 764.185 - Roger & Gailet.
G.m.b.H. (junto ao registro aêr. NO 765.658 - Padaria e Confeita- rente: S. A. Farnitioeutici Italie ria Popular Ltda.
Classe 2.
. -KLO- Regue758.5
e 4776
-N9"
mero 263.370).
bi* 781.798
NO 784.099 - 17 46 - Reque -eate. srent6e:: Ex-CeII-0 Carporation
CiasIndústria de Plasti- Badlsche
British Schering Ltda. (junto ao Cos
Anilin-& Soda - Pabrik
Ambalit 8. A.
registro n° 266.651).
NO 781.800 - Indústria de Plasti- Aktiengesellschaft - Classe 2.
N°' 758.573 - X 1. Co - RegueN9 784.203 - Pinguim - Reque- rente:
Café Bourbon Ltda. ( junto ao coa Ambalit S. A.
Ex-13t11-0 Corporation Ciasrente:
Argos
industrial
S.
A.
-N9
781.916
Café
Alvorada
Socieregistro n° 263.181).
Classe 34,
te 6,
dade Anônima,
Lab, Biosintética S A. (junto N9 782.078 - Igpecograph
N9 784.404 - Cyclocaim - Renue-N°' 758.579 - Es-C:41-O - Rerente: Indústria 13rasiletra de Produ- querebte: Es-Cell0 Corporatirla ao registro a° 273.907)'.
nas de Endereçar Ltda.
tos
Químicos
S.
A.
Clame 9.
S. A. Co. NO
McNeil Laboratories Inc. (lua,- N9 782.173 Classe 6.
784.405
StressVita - Regue inércia e Indústria.
N o ; 762.300 - Emblemático - Reto ao registro n° 308.967).
N9 782.450 -- Ltd:oratório haurido rente: Indústria Brasileira de Produ- querehte:
Laboratoires Da Dr, N. G.tos Quinhoas S. A. - Clalse 3.
8. A.
Wallint Cruz de Vasconcellos Vilela
t - Classe 48,
Etablissem
N9
184.408
Vitaeoccin
PaYat
NO 782.660 - Brasil Oiticica SocieReque- N", 767,920 .m
(junto ao registro n* 318.1201.
rente: Indústria Brasileira de Produ- Sairean. - Requedade Anónima.
Lel), Pierre-Doeta S. A. (tin- N0 782.817 - Rodi & Wiellenbar- tos Químicos S. A. - Classe 3.
rente; Dansk- Flams S. A. Instituto
N9 784.448 - 'remou
Iter Aktiengssellsehaft,
Reauet de Fisiologia Aplicada -• Classe 2.
to ao registro n° 230,702).
N9 782.823 -. Dehydag-Deuteehe rente: Chemicaterk Bornburg Zweig•
RequeN9 771,181
tina S. A. Industrial de Produ- nydrienverke
niederlassung Der Deutschen Golfa- rente;
Pansk-Planix S. A. Instituto
Und
Sil
ber-echeideanstalt Vormals de Fisiologia Aplicaria - Classe 3;
Etablisseinexita
tos Alimentares (junto ao térreo NO 7112.824
Kuhimeaul.
Roessiler - Classe 3.
n° 247.098).
N9 782.911 - Auto Peças Mercado NO 784.528 - Ileclue• N9 , 774.663 - Lissa - Requerente:
Lab. Loubet de Produtos Falla, Ltda.
36..
rente: canadian mareont Company Lingeria Suissa Ltda. - Classe
RegueGilber
NÓ . 777.193
macéuticos Ltda. (lunth 40 iêt100 NO 783.3ã0 - Tintas /Piranga So- - Classe 10.
rente: Gilberto Hulschauer - Casciedade Anônima.
ne 259 4111.
N. 783.381 - Tiritas niranga 847se 11.
Dynamix Eletro Quimicer 5. A. dedada
RegueAtiôninias
N°, 781.335 - VI-Penta
AVISO ÀS REPARTIÇÕES
(junto ao têrmo te 387.199).
N9 708,418 - Terpermetal - Têm.
ente
Produtos
Roche
Oulmicos
e Far3
• Pttnic.is
C h e tu ische Fabrik Gramei pebas de Metais Ltda.
macêuticos S. A. - Classe 3.
Aktiebolaget,
Astra.
170
188.479
G.m,h.H. (Unto ao têrtrio ndnitt,
O be)artamento de tia.
10 781.359 - Villares - ReuueN4 763,878
Ufta & CG.
Citaro 4 44.701).
prensa
Racional
avie*
às
Stanislaw glnnowitet
e4,
s..
nt3
e
s
r
Ltd.
Repartições Públicas em ateRrtliastt Briliquedos htedonals N9 783.691 - Cia. Meei° e- Teceral, que derreti° PrcOdenNo: 781.360 - Benção - RequeS. A. (jtittto tru téenalti° 489.340). /agem Assuiripedo.
atar a reforma das assinaN9 788.692 - Cia. rima° e Tece'
rente; °sumido Monteiro Galembeck
I nquOrtt-Ind
in
1g.) I PI 1 e a do lageha
Assuittpçko.
turas dos órgãos °field"
Classe 42.
e Boanerges Galembeek
Nordeste S. À. (luitto ao termo la9 783.907 - Periannerta Morelia
até o dia 18 de fevereiro
RequeDP?, 781.400 - Gran-Fino
Ltda..
corrente,
a
fim
de
evitar
o
h° 499.110).
rente: Manoel Reis Lopes - Classe 41,
N9
784.967
Eitemparia-Metalureanodatneatu
da
remessa
a
Inqnintrte - Ind. Qttimica. riu gia "Vietõria" Ltda.
N9, 781.445 - Scania-Vabis - Repartir degetla data.
Nordeste S. A. '(rudo asa Urino N9 784.443 querctnte: Aytiebotager Scani-VoNs Lomberg.
theluische Pato& 0.M.B.II.
n••••n••n•~0"dimeeii.t Classe 71. •
- e* 499.113).
N9 237.613 - Karl Wieden Ge-

1,•

N9 784.533 - Mead Joknson &
Corapany.
N9 784.890 - Tionadio 8, A. 10‘...
;rica de Louças 89 Eugenio.
N9 784.591 - Hermanny Indústria
e Comércio Me 8. A.
N9 781.923 - Shersvin-Williams do
Brasil 8. A.
N9 783.708
Chimica Baruel Limitada.
DIVERSOS
N0 • 389.143 - ofídias Gráfica
Meuá 8. A. a- Indeferido.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS Porem mandados prorrogar os
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uivarta-teira

N° 781,452 - Vericrome
querente: Kodak Brasileira Corharciet g
Indústria Ltda.
Classe 1.
Na 781.454 - Argenta - Reguerente Emba Mink Breeders Associa.
, non - Classe 35.
i N9 781.455 - Victor
Regue' rente: Victor San Works Inc. - Classe 11.
N° 781.456 - Gulliver Reguerente Chenolimpex 0131-£.3 VegYarti
Kulkereskedelnd Vallakit - Classe 39.
Na 781.462 - Michielon - Regue.
rente; Luiz Michielon S. A. - Cresse 42.
Na 781.487 Coloray Regue.
rente: Cia. de Cigarras Souza Cruz
- Classe 38.
Na 781.490 - Augusto Punira da
Costa - Havaiana .-- Classe 46.
N° 781.453 - Argenta - Reguerente: Emba Mink Breeders Association
- Classe 36.
?O 781.495 - Heliar - Requerente:
Saturnia S. A. Acumuladores Elétricos
•-• Classe 47.
"N° 781.496 - Colurnbia -- Requerente: Teceiagew Columbia S. A.
- Classe 31.
Na 781.497, - Platéia - Requerente: Café do Ponto Indúenkt e Comércio Ltda. - Classe
Na 781.531 - Hertz System Requerente: Hertz System Inc. -aClasse 21.
N° 781.532 - Onscloth - ReManufecturing
querente:
Chicote-e
Corporation
Classe 24,
N° 781.534 - Avillex --e RegueClasse 10.
reete: Ethicon Inc.'
Na 71.544 - F. C. - Requerente;
Francisco Corrêa 6 Cia. Ltda. Classe 6.
N° 781.589 - Fab. de Brinquedos
Pinocchio e Artefatos de Madeira Requerente: Luciano Sehni Dei - Classe 49.
N9 781.599Mantiqueira
s- Requerente: Moinho Sul-Mineiro Ltda. Classe 41.
N9 781.600 - Renesceuça - Requerente: Indústrias Gráficas Saturno
Ltda. - Classe 17,
Na 781.614 - Postasilo - Reguerente: PortaCilo Limited --, Classe 7.
N° 781.615 - Richard Hudnut Requerente: Richard Hudnut - Classe 48.
N 9 781.617 -- Ateime - Requerente: Armour Pharmaceutical Company - Classe 3.
N° 781.847 Aletnask - Requerente: Société Des Usines Chitniques
Rhône-Poulene - Classe 2.
Na 781,848 - Alamask - Reguerente: Société Des Usinas Chaniques
RhOne-Poulenc - Classe 43.
Na 781,850 - Novatnycine -. Requerente: Société Des Usinas Chimiques Rhõne-Poulen - Classe 3.
N° 781.908 - Nenetol - Requerente: Nenette Products Limited
Classe 46.
N° 781.910 - Spase Requerente: São Paulo Alpargatas S. A. --Classe 23.
N9 781.911 - Spasa Reguerente: São Paulo Alpargatas S, A. Cla.sse 36.
RegueN° 781.912 - Spasa
tente: Sio Paulo Alpargatas S. A.
▪ Classe 22.
Na 781.913 - Sete Vidas - São
Paulo Alpargatas S. A. .. Classe 31.
Na 781.914 - Alpargatas -o Requerente: São Poeto Alpargatas S.A.
- Classe 31.
N° 781.915 - Cale Alvorada Requerente: Café Alvorada S. À. Classe 41.
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N° 781.917 - Pago na Roupa - N° 782.848
Ancora
RequeNa 783.947 - Norogás - Reque,Requerente Fábrica Nacional de Be- rente: Anker-Phoenix Nahmaschinen rente: Nomeais S. A. Distribuidora
bidas Ltda. - Clama 42.
Aktiengesellsc)iaft
Classe 6.
Noteieatina de Gás - Classe 11.
N9 781,920 - Alpargata.; - Re249 782.901
C. S. D. R. - 249 783.951 - Tropeiro - Regue.
querente: São Paulo Alpargatas S. A. Requerente: Compenhia Swift do- Brasil rente: Argos Industrial S. A. - Clas- Classe 20.
- Clame 41.
se
N° 781.922 - 'V,errugol - Reguei
4 9 782.953 - Mãe Preta
2
ReN292783,953 - Perdigueiro - Re.
rente: Laboratório 1-lerape Ltda. -.- querente: Cervejaria Mãe Preta
querente: -Areias Industrial S. A ••-•
Ciasse
Classe 42.
Classe 37.
N° 783.954 - Perdigueira - ReIV 183.126 -. Santociairt Re249 781.926
HSCS - Requerente: Technoiper Magar Gépipari querente: Laboratórios Lepetit S. A. querente: Argoe In4ustrial S. A. -Classe 24.
Kulkereskedelmi Vállalat
Classe 2, - Casse 3.
N° 781,931 Palmolive RegueN° 183.955 - Sargento - Regue.
V°
783.127
Permieina Reque- rse ht3
e6: . Argo Industrial S. A. - Cias.
rente:. Colgat-PalinclIve Company - rente: Laboratório Lepetit S. A. Classe 48. Classe 3.
N° 781.932 . Unitest - RequeN° 783.956 - Sargento - RequeNa 783.394 - Bó!sa do Disco Areos Indiatrial S. A. - Cias.
rente: Tesa S. A. - Classe 8.
Requerente: Rádio Record S. A. - reute:
se 37.
N° 781.933 - Marqueza - Re- Classe 32.
querente: Refinações de Milho Brasil
Na 783.97,1 Perdigueiro .- Re249 783.410 Dozetrarain - ReLtda. - Classe 41.
querente: Bracco-Novotherápica, Labo- querente: Argos Industriai S. A. --e
Classe 22.
N9 781.934 - Clearing
Regue, ratórios S. A. -- Clama 3.
N° 783.972 - .ergento - Regue.
Requerente:
rente: U. S. Industries Inc.
Clas- N 9 183.428 - Diehl
Classe 17.
Diehl
rente: Argos Industrial S A. - Cias.
se 6.
N." 183.462 - Luporini - Regue- se 24.
N° 781 936 - Lederle - Requerente: American Cl/ene:and Company rente" Luorini Comércio e Indústrie
N° 784.081 - Movi! - Regue-ante
S. A. - Classe 47.
Polymer Industrie Chimique S.p.A.
- Classe 3.
N° 783.468 - Lupormi - Reque- Classe 40.
Na 782.041 - Mcaeoca - RequeNa 784.087 -- "E' - Requerente:
rente: Mococa Febril S. A. - Cias- rente: Luporini Comercie e Indústria
se 23.
S. A. - Classe 7.
S. A. Permeei:0er Italie - Classe 18.
N° 183.477 - Luporaii - RequeN° 784.088 - Fartnitalia Regue.
Na 782.042 - Soterna - Requerente"
Lnporini Comércio e Indústria rente: S. A. Fanunceutici Italie rente: Sociedade Técnica de Materiais
Classe 48.
S. A. - Classe 5.
•
"Sotema" S, A. - Classe 12.
N. 784.090 - F'aratitalia -- Re-.
Na 783.697 - Alazão - RequeN° 782.043 - Atina - Requerente:
S. A. Facinacmitiii Italie Indústrias Villares S. A. -. Classe 21. rente" Argos bulustrial S. A. - °Me: querente,
Classe 3.
se
36.
N° 782.171 - He/iogas - RequeN9 784.100 - Interflex - Regue.
Na 78.3.699 - Cruzador - Rerente: Heliogás S. A. Comércio e
querente: Pirelli S. A. Companhia In- rente: Eternit lo Brasil Cimento
Indústria - Classe 47.
N 9 782.175 - Zobgi Requerente dustrial Brasileira - Classe 39.
Amianto S. A. - Classe 16.
N° 783.705 - Expresso - Regue.
Comércio e Indústria Antonio Elias
N° 784.103 - Steinway
Sone
rente: Pirelli S. A. Companha In- Requerente: Stehrane & Sons - ClasS. A. -- Classe 36.
se 9.
N° 782.22.3 - aluiticyin - Re- dustrial Brasileira - Classe 59.
RequeN4 183.952 - Tropeiro
N° 784.191 - E. E. - Regue.
querente" Luitpold Werk-Chemischrente: Argos Industriel S. A. - Clas- rente, Arges Inlustriel S. A. - ClasPharmazeutische Fabrik - Classe 3.
se 24.
37.
Na 782.224 - Mi:lacre - Re- se N°
781.855 - Copa da Mundo N° 784.192 - E. D, Requequerente: Luitpold Werk-Chenisch- Requerente:
Sociedade Mantiqueira Li- rente: Argos Industrial S. A. - Cias.
Pharmazeutisch Fabrik - Classe 2. mitada -- Indústria
de Vidros e Be. se 37.
N.' 782.225 - IvIulticym - Re4 9. 781.278 - Senador - Reque2
querente: Luitpold Werke-Chemisch- bidas - Classe 42.
249
781.858
Produtos
S.
C.
M.
rente:
INSA - Industrial de Sabões
Classe 18.
Pharmazeutisehe Fabrik
Requerente: Santa Casa da Miseri- S. A, - Clasee 46.
N° 782.293 - Cowboy Reque- 249 784.377 - Intexa - Regue.
rente: Roupas AB S,A. - Indústria et/edita do Rio de janeiro - Classe 3.
240 782.109 - Noka -- Requerente: rente" Lanifício Sulaograndeese S.A.
"Roupas Profissionala" - Classe 36. Café Noka Torrefução e Moega,. S.A.
- Classe 22.
N° 782.297 - Fraya - Requerente:
N° 784.130 - Floridette - ReProhmut Sauer e Priedernenn Sauer - - Classe 41.
N° 182.110 - Terino - Reque- querente: Lanifira n SuIrlogtandense
Classe 36.
N.' 782.300 - Copas - Requerente: rente: Doceira Turim" Ltúa. - Clas- S. A. - Claear 37.
N° 784.617 -- Meiketoese - ReCompanhia Paulista de Adubos - Clas- se 41.
N" 782.163 - Texolan - Reque- querente: Laboratario Meilen Ltda,
se 2.
neci Químicos Li- Classe 3.
Na 782.393 - fiebar - Requerente: rente: Quimatex Produ
mitada
Classe
46.
N° 755.923 - Emblemática - Re.
Saturnia 5. A. Acumuladores Elétricos
Na 182.292 - Fiel - Requereke: querente" Lute Ferrande Ótica e Ias..
- Classe 5.
Móveis dc Aço Fiel S. A. - Clas- trumental Cieratfice S. A. - Cias.
Na 782.394 - Heliar - Requese 1.
se
5.
rente: Saturnia S. A. Acumuladores
-249 781.669 - Punaex - RegueN° 182.315 - Ciai - Requerente:
Elétricos - Classe 51.
c1è Tecidos "José Gim" - rente: Companhia Pumex da Concreto
Companhia
N° 782.395 - Heliar - Reque36.
Celular - Classe 16,
rente: Saturnia S. A. Acumuladores Casse182.961
- Banco da Sorte
Na
249 781.927 - Crescendoe: - ReElétricos - Classe 6.
Requerente: Banco da Sorte Loterias querente: Tire Supre Chave Company
N. 182.396 - Regue. Ltda. - Classe 49.
- Classe 36.
rente: Saturnia S. A. Acumuladores
N° 782.321 - Vutcrepon - ReN° 782.053 -- Durotermie - Requerente: Vulcan Material Plástico querente: Eucater S. A. Indústria e
Elétricos - Classe 31.
24 3 782.397 Saturnia - Re- S. A.- Classe 28.
Comércio - Classe 16.
querente: Saturnia S. A. Acumulado- N° 783.434 - Camposales --, ReN° 182.051 - Durotermic - Reres Elétricos - Classe 7.
querente: Campos Saltes S. A. In- querente: Eueatex S. A, Indústria e
Comércio - Classe 26.
N9 782.398 - Saturnia - Regue- dústria e Comércio - Classe 6.
N° 782.055 - Duroterrnie - ReRequerente:- Saturnia S. A. Acumuladores
No 783.475 - Gropper
Elétricos - Ciaste 28.
rente: Gropper S. A. s. Classe 2. querente: Eucatex S. A. Indestria e
Comércio - Classe 27.
249 782.464 - Cara Karial - ReN° 783.707 - Faleir - -Requerente:
Na 182.088 - Manequin - Requerente: União Fabril Exportadora Pirelli S. A. Companhia Industrial
querente: Laboratório Phymatosan.
S. A. (U.P.E.).
Brasileira - Classe 39.
- Classe 43.
N9 783.728 - Ca-lcia --- Regue- S.A.
N° 782.470 - Raia -, Requerente:
Na 782.173 - Hotoneta - Rerente:
Lanifício
Sulriograndense
S.
A.
União Fabril Exportadora S. A.
querente" Lambreta. do Brasil S. A. ;-.1
Classe 22.
(U.P.E.). •
Indústrias Mecânicas
"Classe 7.
Jacto - Requerente:
N° 782.772 - Quarteto - RequeN° 783.926
N° 782,174 - Motnneta
ReClas- querente: Lembrete do Brasil S. A.
rente: Cia. Melhorai-Atenue de Silo Pau. Metalúrgica Central Ltda.
lo - Indústrias de Papel - Classe 49. se 11.
Classe 19.,
Indústrias Mectalcas
N° 782.814 - Adezite - Adezite
N° 783.946 - Norogás RequeN° 182.276 - RovitnIx RequeS. A. Produtora Adesivos - Clas- rente: Nerogás S. A. Distribuidora rente: Produtos Rocha Quis:ticos e
se 17.
Noroeetina de GA* - Clame 47.
Pharmaceuticos S. A. - Classe 41.
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N° 782.277 - Rovimiet - Reguerente: Produtos Rode Químicos e Farmaceuticos S. A. - Classe 2.
78-2.307 - Jóias Musicais Brasikiras - Requerente: Editorial Mangioni S. A. --- Classe 32.
N5 782.341 - Gaiacanfol - Requerente: Casa Granado Laboratórios
Farmácias e Drogarias Ltda. Classe 3.
N° 782.343 - Infantil - Reguerente: Casa Granado Laboratório .Farmácias e Drogarias ' Ltda. - Classe
48.

•

N° 782.463 - Removedor Zas-Traz
- Requerente: União Fabril Exortadora S. A. (U.
Classe 1.
N° 782.825 .-- Neutrichrome Requerente: Etablissements Kuhlmann Classe 1.
N9 782.833 -- Duplan - Requerente: The Duplan Corporation -Classe 22.
N5 782.834 - Duplan - Requerente: The Duplan Corporation Classe 22.
N° 782.835 - DitpLen - Requerente: The Duplan Corporation Classe 22.
N° 782.909 - Brilhante - Reguerente: Ibramasa Indústria> Brasileiras
de Materiais Para Polimento S. A. Classe 1.
N° 782.967 - Voilert Reguerente: Tecelagem Taquara S. A. -Classe 23.
N° 782.971 - Recalcina - Requerente: Modesto Carvalho Araújo Classe 3.
RemeN° 783.124 - Alonso
rente: Manoel Alonso - Clame 11.
N° 783.377 - C".1elulack - Requerente: Tintas Yeeiranga S. A. Classe 28.
N° 783.387 - Osborn - Requerente: The Osborn Manufacturing
Company - Classe 6.
Titulo de Estabelecimento prorrogado

N° 772.915 - Fundição Recife Requerente: Fundição Refice Ltda. Classe 5.
1\15 783.758 - Predeal Adalberto Requerente: Adalberto Emílio Berger -Classes 16
33.
N° 783.960 - Casa Pampeiro e-Requerente: Pampeiro S. A. Veículos
e Máquinas Agrícolas - Classes 8 21 - 39 - 47.
N° 781.391 - Casas Fox - Requerente: Companhia Calçados Fox Classe 36.
N° 781.399 - Casas Brasileiras de
Sedas - Requerente: Irmãos Merehed
Abbud - Classe 23.
N° 775.102 - O Mercado dos Pneus
..-- Requerente: J. Rodrigues de Lima
- Classes 33 - 39.
N° 782.111 - Torino - Requerente: Doceira Termo Ltda . - Classes 41 - 42 - 43.
N° 783.443 - Ótica Inglesa Dentária-Cirúrgica .- Requerente: Ótica
Inglesa Dentária-Cirúrgica Lida.
Classes 8
10.
N° 783.605 -- Casa Roberto de
Roberto Elias Requerente: Roberto
Elias - Classes 12 - 22 - 24 29 - 35 - 36 - 40 - 49.
N° 783.402 - Eden - Reeuerente:
'Indústria Metalúrgica • "Eden" Ltda . Classe 40.
N° 783.44 - Lagosta - Requerente: Brasileira de Vinhos S. A.
Industrie e Comércio - Classe 42.
N5 783.465 - "igen rente: Badische Anilin Ei Soda
Fabrik Aktiengesellschaft
ClaSse 1.
N° 783.480 - Kumulus Requerente: Badische Anilin Ei Soda FabriK
Aktiengesellschaft - Ciasse 2.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N° 783.675 Monooly Reguerente: Parker Brothers, Inc. - Classe 49.
N° 783.701 - Bica-Neve - Requerente" Polenghi S. A. Indústria
Brasileera de Produtos Alimentícios Classe 41.
N° 783.702 - Clyd - Requerente:
Argos Industrial S. A. - Classe 22.
N. 783.703 - Clyd Requerente:
Argos Industrial S. A. - Classe 24.
N° 783.704 - Clyd - Requerente:
Argos Industrial S. A. - Classe 34.
Diversos

N° 782.407 - ) .
ted . - A guarde-se .

P. Coats

Prorrogação de Marcas

Foimm mandados rorrogar os seguintes termos abaixo, com as apostilas
indicadas pela 'Seção:
N° 781.586 - PC - Requerente:
Dana Cororation -- Classe 6.
N° 782.139 - Dele - Requerente:
Cluett, Peabody El Co. Inc. - Classe 36.
-- N5 784.003 - Perfect Circle - Requerente: Dana Coeporation - Classe 6.
N° 784.076 - Le Figaro -- Requerente: Société Du Figaro - Classe 32.
N° 784.177 - Tic-Tac - Reguerente: Comércio e Propaganda Espee
cializada S. A. - Classe 39.
N5 784.250 - Honvan
Requerente: Asta-Werke Aktiengesellsehaft
Chemische Fabrik
Classe 3.
INI° 758.523 Kienzle Reguerente: Klienzle Apparate G.m4b.H. Classe 17.
N° 758.577 X L O - Requerente: Ex-Cell-O Corporation - Classe 11.
N° 758.580 - ExCeli-O -- Reguerente: Ex-Cell-o Corporation -- Casse 11.
N° 775.570 - Agua Velva - Requerente: The . BI. Williams Company Inc. - Viesse 48.
N9 781.447 --- Dayamin - Reguerente: Abbott Laboratories - Classe 3.
N° 781.449 - Yoghrtol Kasdorf Requerente: Kasclorf y Companhia Sociedade Anonima Companhia de Produtos Lacteos, Dieteticos y Meclicinales Classe 41
N5 781.450
Sulfadiazina ParkeDavis
Requerente Parke, Davis
Ceempany - Classe 3.
N° 781.451 - The General Tire E.1
Rubber Co. - Requerente: The General Tire Ei Rubber Company - Ciasse 39.
N° 781.465 Hypaque Pequegente: Winthrop Products Inc. Classe 3.
N5 781.466 -- Meticortelone - Requerente: Schering Corporation Classe 3.

N° 782.842 e-e Aucola - Requerente: Wella Aktiengesellschaft Classe 48.
N° 782.843 -- Welloxyd
Requerente: Wella Aktiengesellschaft
Classe 48.
Ne 782.844 - Liquapon
Requerente: Wella Aktiengesellschaft
Classe 48.
NP 784.077 - Miratex Requerente: United States Rubber Company
- Classe 39,
N° 784.102 - Soromin - Requerente: Badische Anilin 5 Soda-Fabrilt
Aktiengesellschaft
Clas-se 1.
N° 784.530 - Enciobion - Reguerente: Emanuel Merck Offeue Aktiengesellschaft - Classe '3.
N° 784.609 - DMC Requerente:
Dollfus-Meig Ei Cit. (Société Anonye
me) - Classe 24.
N° 781.619 - Pacatal - Requerente: Werner-Lambert Pharmaceutical
Company - Classe 3.
N5 782.287 - Goldrose - Requerente: Textil Madeirense: Gold-rose"
Ltda . - Classe 36.
N° 782.918 - Esfinge - Regue.rente: Esfinge S. A. Comércio c Importação - Classe 26.
N° 783.476 - Germocid - Re.querente: Badische Anilhe 6 Soda-Fabrik -Aktiengesellschaft - Classe 1.
N° 783.700 - Lençóis Jóia - Requerente: Arthur Lundgren Tecidos
S. A. - Classe 37.
Insinia prorrogada

N.° 782.214 -- Orei S. A. - Requerente: Cirei S. A. - Classes 1 5 - 6 - 7 -c 7 -- 10 - 11.
N9 784.376 - M H -- Reguerente: Companhia de Produtos Chirnicos Industriais M. Hamers - Classes 1 - 46.
Sinal de Propaganda prorrogada

N° 781.394 - Bando da Lua Requerente: Stenio Ozónio - Claese
32.
.
Expressão de Propaganda prorrogada

N° 781.492 -- Mais Leite - Mais
Oovos - Mais Carne - Requerente:
Toreugal Companhia Zootécnica
Agrária - Classes 2 - 41.
N° 781.499 - A Luzitana é Um
Símbolo de Perfeição Inconfundível
Requerente: A Luzitana S. A. - Empresa de Mudanças Transportes e
Guarda-Móveis - Classes 21 - 33.
Nome Come.relal prorrogado
N° 784.036 Comércio e Indústria
Matex Ltda. -- Requerente: Comércio
e Indústria Mateis Ltda.
N° 781.393 - Velupan Tecidos
S. A. - Requerente Velupan Tecidos S. A.
N° 782.267 - Costa Pacheco S.A.
N° 781.494 - Neve - Reque- Tecidos e Armarinho - Requerente:
rente: Indústrias Gessy Lever S. A. Costa Pacheco S. A. Tecidos e Ar- Classe 48.
marinho.
N° 781.533 - Johnson -- Requerente: Johnson Ei Johnson - Classe 48.
N° 781.536 - Rnrical -- RequeAVISO AS REPARTIÇÕES
rente: Irtho Pharmaceutical Corpo raPÚBLICAS
tion - Classe 3.
O
Departamento
de ImN° 781.616 - New Horizons prensa Nacional avisa és
Requerente: Parfuns Ciro Inc. - ClasRepartições Públicas em gese 48.
ral, que deverão providenNi° 781.930 - "51" - Requerente:
ciar e reforma das assinaThe Parker Company - Classe 17.
turas dos órgãos oficiais,
N° 782.831 - Reading Requeaté o dia 28 de fevereiro
rente: TI. Goodyear Tire El Rubber
corrente, a fim de evitar o
COmany -- Classe 39.
cancelamento da remessa a
1\15 782.84i - Effecton - Requepartir daquela data.
rente: Wella Aktiengesellscheft
Classe 48.
-

Fevereiro de 1967
N° 782.199 - Peças e Acessórios
"Growing Ltda. - Requerente: Pegas e Acessórios "Growing" Ltda.
1\19 782.304 - Nobel Comércio e
Engenharia S. A. - Requerente: Nobel - Comércio e Engenharia S. A.
N° 784.370 - Totamne Administra..
ção e Comércio S. A. e-e Requerente'
Totatnar Administração e Comércio
S. A.
N° 784.583 - Esperta S. A. Agene
ciamento de Seguros, Corretagens, Representações e Administração - Requerente: Espnrta S. A. Agenciamene
to de Seguros Corretagens Representações e Administraeão.
EXPEDIENTE DA SE(.1A0 DE
TRANSFERÊNCIA - REPLIBI.T.
CADO
Rio. 2 de fevereiro de 1067
Notificação'

Uma vez , decorrido o prazo de reconsidração previsto elo árt. 14 da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
e mais dez dias pira, eventuais Inc todas
de reconsideração, do mesmo não se
tendo valido nenhum Mi-re gendo, sciiço
logo expedidos os certi
dos al-piNcr
Morca4 deferidas

N° 390.922 - Suele
1. FL
& Cia. Ltda. - Cl, 14.
N° 477.569 .- Uh-rano:g --sita S. A. - Cl. 16.
N° 450.969 - Ce:-isco
Core...) Corretagens Inseeção de Sia:lume e 1? e presentacões Ltda.
Cl. 38.
N° 491.210 - Ler-motive - Seio
Paulo Al parg atas S. A. e- Cl. 8
N° 489.846 - Itanicurn .
Comercial e Ági .; (,)11 itere Hm -Classe 38.
N° 490.978 -- Trar, 0 ind
de Papéis de Arte Tese Tollerloeelo,
S. A. - Cl 5.
N5 492.675 .Soumar - Cl. P.
Registre-o- cimsiderando as "peliciiiee
como "filmes .evelaclosl
N° 492.757 - Keneee - - reei e
Colonizedaen dc Col.: Lida
Cl. 7.
N° 496.376 -- Fre ¡use - Fri e ar
Ind. e Com. de Coxnnilho faelan - Cl. 34.
Ne 406.690 -- Nlacele
Ind. de Plesticoe Ltcia
- Cl. 2S
(com exclusão de letreiros) .
Expressão le Pronanc n,la

N° 494.633 - Pid'encrt Va Oi)
Inverno Modas 0 MrUu'ria d,
Alta Classe - Cio. Peie:reles. de Velharia
Cl. '36 - Ara 121 do CPT.
Nome .2.omerd..21

N° 482.606 - - Peireicana
genharia e Conte rução r tda
Pentágono - Enge Miaria e Conste,
Limitada - Art. 109 n° 3 do CPI.
Título de P,st. , beledryt r to d
'ti.,
N5 484.993 -. Baile do Marinheira
- Dr. Mudo Alhayde --- Cl. 33 - -

Art. 117 n° 1 do CPI.
N° 484.432 - Farmácia e Doiraria
Minerva - Minerva S. A. Droçaries
Farmácias e Coméee:os Punidos Cl. 3 e 48 - Art. 117 n° 1 lo
N° 499.922 -- Bar e Confeitaria
Avenida Chie - Bar e Confeitaria
Avenida Chic Ltda. - Cl. 41 - ,12
- 43 - Art. 117 n ç' 1 do CP!.
N° 503.056
Zas-Tras
Meneai
Lopes dos Santos - Cl. 33 - Artigo 117 n° 1 do CPI.
1\15 506.352 Projet Projet Decorações Ltda - Cl. 33 - Art. 11:"
a° 1 do CPI.
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N a 481.773 - iai. de Artefatos
Panos Itapetininga S.A. - INARFI.
N9' 506.054 - &mão Goldman.
N 9 381.912 - Ecla Engenharia e
N9 506.223 - Cala:muno S. A.
Com. S. A. - Ecla Engenharia e Imp.
Com . e Ind .
Com. S. A.
N9 506.260 - Prof . Eugênio Monteiro.

Nome Conurcial indeterido

Transferència e ol:.craçào de il.,mc do
Titular de proces.sos

Foram mandadas anotar , nos processos abaixo mencionados as seguintes
transferências e ai orações de nome do
tito l ar de processos:
Arplac S. A. Arte:giros Plásticos d,"
Calcados (no pedido de alteração °de
nome da marca Arnlac tênno 514.218)
C. 13. Pezr)ol C . p A . ( transferência para o seu nome da marca Sarti
têm() 514.6611 .

Retificação de c!f.clie

N9 494.713 - Expresso Pardal Ronald & Gah•ão Ltda. Cl. 33 Clichê publ, em 2-8-61.
Na 459.099 - Hirrotec - Hidrate(
Engenharia Ind.. e Com. S.A. Cl. 6, 16. - Clichê publ. em 4-8-61.
N9 503.375 - Sargent - Tecnicopia Ltda. - Cl. 17 - Clichê publ.
em 25-9-61.
N9 514.774 - Daiiasco - Lucca
Têxtil São Luva: Lula. -- Cl. 37
Clichê publ. em 19-12-61.

E cciências
T • rtrios com exinências a cumprir:
N° 151.2,47 - Raphael Melina .
N° 495.357 - LIzina Chimicas B r asi t•t-as S. A.

NOTICIÁRIO
Oposições

.

-

T. 742.402 - Marca: 1DEALACA.
Ornicx S. A. 0;gini:aç3o Nacional
Oposiçao ao têrrno: 742.823 - de Importação e Exportação (oposl.

A. W. - Opok.ãt
D-DLV-shrd u ai m m bm Valsam
ao teimo: - Mura: CASTELL.
T. 718.352 - Marca CS.TELI., •
A. Tonolli S. A. Ind. e Com. d.
Metais - Oposição ao tõrino:
- - Marca: ATTOM.
Instituto de ótica Visolant Ltda.
-- Oposição ao têrmc: 751.910. Marca: VISIOLENT.
Lady Modas S.A. Ind . e Com. Oposição ao tétmo: 750.01?. Marca: LADY FINGERS,
S. A. Moinhos R.'o Gra o denscs Oposicão ao têrmo: 747.423 - Marca: PRIMOR.
Armn côo.; de Aco Proba] S. A. Oposicão PO têrmo: 718.413 - Insígnia PROMEL,
Roger & Gallet - Opos'ção ar
tê.mo: 747.508 - Marca • J.M .1...
Smith Kline, & Ermitoa Loi orator es - Oposirão ao tèrmo: 749.087..
- Marco CONTEC.
A Companhia Antártica P:•.tilists
Indústria Brasr leira, de Bebidas e
Conexos - Oposi-.:ão o tê- mo: . • ..
747.948 - Marca : FRESCA.
Mirabel Produtos Al • mmticos S.
A. - Oposição ao termo: 753 116 Marca : MASCOTE.
Indústria Resegue de (Moas vegetais S. A. - Opos ca,) 30 termo:
750.1434 - Marca.: RIR°.
Companhia Vidraria Snnta Mar - • - Ono31:ão ao têrroo: 747.733 Marca: VASTVIDRO.
Myrurgia S A - Opo ,zio:Jo no
• mo: 75 9 .655 - Marca. SFRINC
BOUQUET
São Paulo Alpagartas 5, A. Oposição ^o tê mo: 753.239 - Marca : MANDIORI.
T. 753.002 - Marra. ELIS RE-

E. C. Publicidade, Inc. - OposiN9 524.318 -- Casa Prov i dência Li- ção ao têrmo: 748.539 - Marca
MAD.
mitada .
T. 748.540 - Ma rc t • /IAD .
N° 524.774
Ind . d Calcados E
T. 748.541 - Marca : MAD.
Della Roverr .
T. 748.542 - Marca: MAI).
N9 524.827 - Rt^tIsa Ekso Ltda .
T. 748.543 - Marca: IvIAD.
N° 506 209 --: 1açc Dornellas
T. 748.544 - Marca : MAD.
T. 748.545 - Marca: MAD.
Tôrres
T. 748.546 - Marca. MAD.
N° 764.737
Todush•ial
T. 748.548 - Marca: MAD.
Gualivra
•
T. 748.549 - Marca : M
N9 518. 747 - loaquima R.odriques
T. 748.550 - Marca : 1\1 AD
Machado.
•T. 748.551 - Marca' MAD.
T. 748.552 - Marca . MAD.
Com . e Ind. Alves
N" 536. 511
T. 748.553 - Marca : MA.D
P. s i v oto S. A.
T. 748.555 - Marca • MAI).
N 9 606.627 -- Luclea S. A. 1nd
T. 748.554 - Marca:
Farmarêtdícr,
T. 748.556 - Marca: MAD.
. Com. e NaN° "• 8 172 -.
T. 748 556 - Marca : lVIAD.
vertarIn
T. 748.557 - Marca : MA O.
NP 745 050 - Gostax.vn 7,o1,-‘toicka
T. 748.558 - Morc.t: MAD.
GINA .
T. 748.559 - Marca: MAD.
N9 751.754 - Ex imbra Ernansão
T 753.134 - Ma.rca : SIGNORINA.
Marca
:
MAD
T.
748.560
Rins. S. A.
Industr:as Gessy Levar S.A. T. 748.561 - Marca9 MAI).
N° 761 117 - Inda. Q. :únicas do
T. 750.468 - MAD'S. •
Oposição no têrmo: 748.178 - :Arrdeneral Foods Corpornt:on - Opo BI C. A.
765 810 •- lk Innu fatura de Brio- sição ao tèrmo: 747.991 - Marca:
GFLOMINT
t e,l os rastrlo Lb.la
•
- OpoN o 771.128 - \B Alv.-Mus Inclus
Baronias Pov:der Com pany
trfer.
sição ao têrmc : 750.652. -- Marca
N" 777.706 - Id.. Ma( eclo Serra BERCULES.
Instituto • Adventisi a de Ens*no S. A.
Oposição ao Urina: 718.041 - MarN° 778 586 - Cia. Nacional da ca: SUPER.

Vicit.os

r

Moldoras .

Ander.son Clayton & Co. IndústilL

N° 77&.766 -- 1. , 511 B . :Inova S. A. e Comércio - Oposição ao termo:
Ind noi no •-a
rma•-éittica
Marca: LiRIO.
748.271
N" 775 771 -. Soc. Nncional
• T. 748.129 - Marca : FANTASIA

SA.

N° 775.565 -- International Fiar-

•

Comnanv.
N° 7 79.074 -5. A Mondo Coleni- . I Pour,, e Lt•-,; Formes ( Saincol) .
N" 779.095 -- Pannsalt Chemicals
Com.
N° 7 70 411 _- Chimen Banze] Lida.
N a 779 554 -- Vaterfartna S. A.
Irai e Com.
N" 779.554 - tala Emer S. A.
N" 779 965 -- Cia. Hemmer Ind .
e Com
Cia. Fnuner Ind .
N" 779 96
e Com .
NP 779.967 - Cia. Ilemmor 1nd
e Com
N9 59') 556 - irisar:ti:111 - Produtos QU'Inicos Ltda . •
Prorrogação •r marcas •
N 9 775.800 - Harlo - Hada do
Bmsil rml. e Com. - cl. 6.
N9 731.553 - Artramax Precisão
Traro - R,evesti mentos Argamax
Com. e Ind Ltda -- Cl “16.

A ro • ir n mento da vrocessos
Senta Maria S.A.
N9 468.667 - Armazéns Gerais

BINGO.
ARGOS INDUSTRIAL S. A. Oposição ao têrmo: 745.786 - Marca : ARGOS.
Jeronymo Caetano Ferro -- Oposição ao têrmo: 747.764 - Marca'
PINGO DE MEL.
Cagi Cosméticos Ltda. - Oposição
ao térma: 748.287 - Marca: KAGFL
Tetracap; Indústria e Comércio
Oposição ao têrmo: 748' 747
S.A.
- Marca : TAP.
Indústria e Comércio Thorion S.A
- Oposição ao têrmo: "147.640. Marca: LIMPATUDO-RM. .
Indústria de Caycados Durex Limitada - Oposição ao têrmo: 747.673
- Marca: PRYMEX.
Frigor Eder S. A. Vrigorificó San •
to Amaro - Oposicão ao têrmo:
745.993 - Marca: EDEN LANCHES.
Indústria e Conn:rcio de 1-:'alçado •
Fiorotto Ltda. - Oposicão no termo:
749.647 - Marca: POP ALON
Cervejaria União e UltramariroLtda. - Oposição ao termo: 754.907
- Marca: União.
LBAPAL Inchist a tsnrideira M.e rio
Papéis Ltda . - 0-trwM,ã oao termo.
750.473 - Marra TULIPA l'i r,CTRA •
Campanha dr• r- ne.tas Compacto:
Marca: IDEALUX.

F averc:ro de 1957 495

ção ao térmo 750.917 - Marca: DI).
\Tio) .
Indústrias Fiiizola S. A. (000..i.;!to
o tnn•rno 753.893 - Titulo: Casa das
Balanças) .
Linhas Cor-cote S. A. (oposição ao
tisrnin 739.547 -- Marca: Corrente 1 .
Indústrias r3essy Layer S. A. (oposição ao têrtno 748.591 - Marca: A
La Vogue).
Ano Americano Importadora S. A.
Am
(op r;,;;iiceão
a) .in
, êro 749 018 - Marca:
Augusto Enrelva da Costa ( c posição ao têrmo 748.943 -- Marc:;: HaWhite Ginger) .
Clin ica São Cabri , 4 S. A. l000si. 5o ao Irmo 1. '7.912 - Ti tulo : I hstitnto O lontol.Soiro São (ianriel)
Goyana S. A . Indústrias Prpsileiras
'`.‘

(or+osVio ao tèr-

mo 751.978 - Marca: Gr:Minis.,
Oriente Crnro'reio e Indústria Ltda.
c-mos',-ão ;int( -nir- 723 007 -• Marca:
Oriente) .
A,,,,o-r1hos e Material F.Ié(-rico Parir Ltin . oposi•-ão no têrmo
n" 74 0 . 141
NI irra: Sanii1 .
Caiados
Wtth-nly.(ts g A.
Como mhia in dustr;n1 1-1 ,asil,' , ra de
.an t:m . no 751.254 - Marca:
Touro -Flex)
Isofil s. A P:os. CArl • • e \ir •te*.n -.'s
isola n tes lonn .r 5 ao t:Mmo 75-1.21..1
Spr...tN1

R
er•
dos Vulcaniza' ,5 VI I II-A llTáS S. A.
1t-tnns,,•::,-, ao
7:n-; )54 rhifv" ..4,, ãs - r 75?.153 _ Marco:
rui•t:t...•-•

r'nnrIn
i

(4,‘
1?;:o•clos
ao 17-mo 719 . c'47 -

Marca : D i s-ar N .
."
'n . 7k .
-1(3
•
7 41 Ç17. _
rhA
F.
e° • CASAS DO SALA°
o9 747 . 41 I
A
.
-Inclustias Gessy Levar S.M Pn t eS :
de, R-acq .. r
rú.
OpOsição ao têtrno: 748.176 - .1Wr- mnro 747 4 ', 11 .
Cot)", ,It
ca : CASAS DO SABAO
r;ittst : ,,,
A
-r
T. 748.177 -- Marca : CASAS DO moro
7 4 7 .631
r,
SABÃO.
• 747 gO7 •
T
r
Vaia Deu Berghs & Jurnens L mi- • 747
-r:;11R,Inrt
temi - Oposicão ao térmo: 748 43C n9 747, e;i5ri iip
T.
- Marca: FRUSOL.
• .0 747 . 414
("é t. , ';rna - r.
Willys Overland cio Bus 1 S. A
ind . e Com. - Oposição ao 1,êtrio:
rrS 7 4 7 gAll.,1
Tç
:••C;
••
T.
748.286 - Marca • 1NTERLA 40S.
‘1
••
.
rJ.ApOshrtliu m m inbmb na lirr tini" nO 74 7 6 ' o
mero 747.613 'ri:
.
Companha de Calçados DNB Como-nus ri.'
Opc:sicão ao termo: 755.140 - Frase
, • •, •
r.nr,,,achr
de Pron.: IRIS UM PASSO A FREN- (oonsiciio ao
147.g."
TE EM CALÇADOS ESPORTIVOS.
E. 73) 626 - Iklarra: Oraço
Society Of Automotiva Engineers.
Cussoa
(E 't
Inc. - Oposição ao têm() : • 748 `,4:15
f.i"ritcri f • - ,n,sr,•ão ao têmmo 748.788 - Marc 1:
- Marca: S . A . E •
Etablissement Mara Int Grande Marques Internationalr,s - Oposieno vc)
.ri' d.? rtileg
r o'
(o, ,,'r, ao fi.,tur)
ao térn-to: 752.981 -- Marca : CAL- a° 747.643
lk /nye": Gt.-nah. ,r,.1
DEZ ANO.
A nnr.‘,7r.r.
josenh Bancroft 1Zz Sons Co, - rint) 747 37v, .
'r c.:-- Pietimo, iOposição ao têm° : 748.491 - 1\1,11,•-•
ca : DANYLON.
cli \n/C,111•45\moenv. lo • *
•• :nese 1-•
Indústrias Qu nrnicas Ficiro Cloro f °nos erto an • t aia 74 5.611 S A. - Oposicão no tê; mo • 751.13'2 4n F.O , h±ritri
NON S
- Marca: ELCLOL.
"r, l erliçoG " o . a A•lf,vr'.1,' ' ; 3
r•
hronIrisn3tdIshrdlit oimmm btobin
Compi t1Y n 9 718.611 - Varca : S^rt ,:wto \TM:1.
Humb1e Oil &
Ortho Ph -trma reu,ur,l Coro.' rat' n
- Ooos. cfn no lêrmo: -.32.696 • pressão de propaga _toa" COLOQUY, np osicão
rêrma 747.682 - Wred:
---TJ C R n r), MA- Ortocwitnica).
UM TIGP
QUINA E MOTOR.
(7i n IRtin PI C . ). 5 P. A .,n-tnsição
Addressoiyah-Mu-; go- oh Corponntino .- C:nos : et-4 o ao té,:mo: 749 4P1 na têrtnn 747 434 - Marca: Rui)
Parfums F,uciuu Mono (Saci(té
- Marca: MEL.
•-• - • • m)s i, fio no térrno 747.694
Con.prny •"
Humble Oil
Marca
: Em" 'm
or
71".946
- Opo,irán ao
Magalch•
P
idado 1 tida.
Marca . F,NS A .
' ••nnsico ao
• -79 919 The Prke "
• o' ,tIpo
"
sirén g o tkraug VàU.348
Marca: Matman
1'. 753.204 -. Marca:
Q-TINTA.
Charanga).
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Jovem Guarda (Administração e
Particiações) Ltda . (oosição ao termo
rri° 753.716 - Marca: Jovem Guarda),
Magaldi Maia ( Pubicidade) Ltda .
'(oposição ao termo 75:..203 - Marca:
Charanga) .
Jovem Guarda (Administração e
Participação) Ltda. (oposição ao termo
e9 742.722 - Marca: O Fino da
Bossa - T. 749.111 - Marca: O
Fino da Bossa ) .
Magaldi-Mais (Publicidade) Ltda.
r(oposição ao termo 753.198 - Marca:
Charanga)
Distillerie Stock U. S. A. Ltd .
'(oposição ao termo 613.643 - Marca:
Sambucá ) .
D'Olne Companhia • de Tecidos Aurora (oposiçá3 ao termo 751.614 Marca: Poltex ) .
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) ( oposição ao termo 751.864 Marca Q-D&Icia ) .
Yoshinaga Prince Company Limited
(oposição ao termo 751.897 - Marca:
Princeza T. 751.878 - Nome Comarcial: Indústria de Cigarreiras Prin-,
ceza ltda .
•
Fábrica de Balas Nilva Ltda . (oposição ao termo 751.904 - Marca:
Mi wa )
Prema Preservação . de Madeiras
S. A. ( oposição ao termo 752.046
Marca: Carborineurn-Preosmol) .
Madesco Glogowski e Wolff S . A.
Máquinas e Acessórios Para Indústria
Textil (oposição ao termo 752.260 Titulo: Madeco)
Polimatie Eletrometalúrgica Ltda .
(oposição ao termo 751.651 - Marca:*
Polimat - T. /51.616 - Marca: PoIyniat .
•
Soehne G M
C. F. Boehring? r
13 H (oposição ao termo 751.969 Marca: Pecladari) .
Industrie-Und Handelska minar Zu
Solingen (opos.ção ao termo 751.740
- Titulo de Cstabelecitnento: Lolas
Solange ) .
Auto Union G MB H (oposição
ao termo 751.760 - Marca: Figurativa 1 .
EletromecãMca Dyna S. À. (oposição ao termo 753.507 - Nome Comercial: Distribuidora Nordestina de
Equipamentos Ltda . (Dine Equipamentos I .
Pilot Pen do Brasil S. À. Ind . e
Com. (onosieão ao termo 755 961 Marca: Pilot)
Azevedo Bento S A. Com , e Ind .
r(oposição ao termo 754.M1 - Marca:
Mnssopa)

São Paulo Aloarnatas 5. A. (oposição ao termo 757.116 - Marca:
Donble Sorti
Editôr a Abril Ltda. (croosição ao
termo 752.958 - Marca: Histórias da
História - r. 752.955 - Marca:
Jornal da História -• T. 752.955 Marca: História em Revista )
A Companhia Progresso Nacional
Ind e Com (oposição ao trtno núDamo S. A Ircl . e Com. Exort. e
mero 751.572 - Aarca : Lisbôal .
/mort (oosição ao termo 758.362 Marca: União)..
•
Milhobrasa - Companhia Brasileira
Refinadora de MPho (oposic ga Ro termo 758.450 -Marca: Milhobrasa).
Organizações Casimiro Comestíveis
Ltda. (oposição ao termo 757.630 Marca: Casemiro)
truna-Plast Fábrica de Esnelhos Liimitada, oposicão ao termo 756.447 Marca: Luso-Plast)
Ciba Société Anonvme (oposição ao
+termo 751.985 - Marca: Pradosal) .
Fórmica Corporation (oposição ao
.ermo 751.758 - Marca: Fábrica de
Móveis Bonsucesso).
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T. 754.054 - Marca: "Orvalho de
brica de Café e Chocolate MoiOuro".
Jair° Montenegro - Oposição ao
T. 753.209 - Marca: "Café Ban- termo: 751.311 - Mamada: "Sedeirante".
letPoá".
Jonathas Carlos de Carvalho FiUsina Açucareira de Cilo S. A.
lho - Oposição ao têrmo: 751.213. - Oposição ao temo: 735.105. - Marca: "Dedetox".
Marca: "Santa Bárbara".
S. A. Moinho Santista Indústrias
Empec - Empreendimentos de
Gerais - O p osição ao temo: .... Eng enharia Civil Ltda. - Oposição
'727.279. - Marca: "Cor & Mar". ao térmo: 753.978 - Nome Com.:
Farbenfabriken Bayer ' Aktienge- Empel Empresa Administradora de
sellschaft - O p osição ao terno: .. Pessoal e Obras Ltda.".
7 51.566. - Marca: "Prolong".
Lanifício Fileppo S. A. Fábrica
Sup ermercados Peg-Peg S. A. - de Tecidos Belém - Oposição ao têrOposição' ao temo: 751.817. - Mar- mo: 735.812 - Marca: "Vincobel".
Master's Contabilidade Mecanizada
ca: "Superette".
Ltda.
ao temo: 755.066
Casa Mattos, Papelaria e Livraria - Marca:Oposição
Mister.
S.A. - Oposição a otemo: 726.605
.- Marca: "Paraíso das Crianças",
Lanifícao Pileppo S. A. Fábrica
T. 726.609 - Marca: " P araíso da de Tecidos Belém. - Oposição ao
têrmo: '753.811 - Marca: Vincobel,
Infância".
ioã.o Ferraz Junior - Oposição ao
Pinex Calçados Ltda. - Oposição têrmo:
'746.296 - Marca: Santo Anao termo: 758.145. ' Marca: "Finix".
tõnjo
Jair Coelho Guimarães - OposiPront Feed S. A. Mecanizações
ção ao têrmo : 745.835 - Marca :
"Bôca da Mata".
Contábeis - Oposição ao ;eme:
T. 745.879 - Título de estb.: 755.124 - Marca: Alfe.
"Boca da Mata".
Luiz Geraldo de Almeida - ()posiT. '745.878 - Título de Estabeleci- ção ao temo: 755.520 - Marca:
Trava].
mento: "Bôca da Mata".
T. 745.875 - Marca: "Boca da
Johnson & Johnson -- Oposiaão
Mata". /
têrmo: • 751.917 - Marca: Jo-Jo.
T. 745.874 - Marca: "Boca da
Mead
Johnson & Company - OpoMata".
sição ao temo: '151.969 - Marca:
T. 745.872 - Marca: "Bôca
Pecladan,
Mata".
Chas. Pfizer & Co. Inc, - OpoT. 745.869 - Marca: "Boca da sição
ao temo: 751.835 - Marco:
Sociedade Anônima inite Ma'- Mata".
ti ns
Onosirão co Termo: 753.077
T. 745.868 - Marca: "Boca da Cetaped.
Johnson & Johnson -- Oposição
- Marca,: "macem".
Mata".
SEIvmr: Sarvicoa da Emergência
'I'. 745.864 - Marca: "Boca da ao têrmo: 751.935 - Marca: Arret.
Fundição Vitória Ltda. - OposiCia amédica-earfireia a a Ltda. - Oro- Mata".
ção ao temo: 746.536 - Marca: V'
d aão ao temo: 752.371 - Marca:
T.
745,868
Marca:
"Boca
da
- T. 742.278 - Marca: V - Têrmo
"Semec".
T. 745.877 - Sinal de prop.: "Bo- 724.280
- Marca: V - T. 724.284
Indústrias Rerrnidas Star S. A. ca da. Mata".
- Onosi aão ao temo: '751.677 - TIT. 745.859 - Marca: "Boca da - Marca: V - T. 724.291 - Marca: V - T. 724.294 - Marca: V aulo: "Star".
Mata".
724.295 - Marca: V - T. 824.296
T. 745.858 - Marca: "Boca da T.
Jorna ' Ind. Cauírni ca e Far macêu- Marca: V - T. 724.305 - Martica Ltda. - ODOs1n50 ao termo: .. Mata".
T. '745.858 - Marca: "Bôca da ca: V T. 724.307 - Marca: V 752.780 - Marca: %Irava".
T. 724.319 - Insignia de Com.: V
Laborataaina Lenatig A. - °po- Mata".
T. 737.129 - Marca: V - TOrmo
T. 745.843 - Marca: "Boca da -737.130
d r e) ao têrmo: 751.988. - Marca:
- Marca: V.
Mata".
"tanracid"..
Indústria Quimiaa e Farmacêutica
Moinho Juiz de Fora Limitada - Sehering
Cano Erbn. S.p A, - Onos irão ar
S. A. - Oposição ao tetemo: '752.235. - Marca : "Deme- Oposição ao temo: 741.913 - Mar- mo: 751.830 - Marca : Carsan .
ca: Sutil",
airlina".
Mattos, Papelaria e Livraria
Cia. Apollo de Produtos Alimentí- S,Casa
Laboratóri o, Clímax S. A. - ()roA - Oposicão ao terno: 726.610
deei co temo: 755.496 - Merca: cios - Oposição ao termo: '741.020 - Marca: Paraiso Maravilhoco.
- Marca: "Confeitaria Apoio".
" A nfaeilin"
G. Gusmão & Cia. Lanitada
Moinho Juiz de Fora Ltda. - Opo- - Enzo
Laboratórios Lenatit R. 'A. - OnoOposição ao tema: 152.316 ricão ao têrmo: 75,1.990 - Marca: sição .ao temo: 740.882 - Marca: Marca
: Mavic
T. 752.523
- Maraaaaaa,aaa.
"Util".
_
Audium Eletro Acústica Ltda. - ca : Mc rvic
Brasilabor
Prodo tos Pia rmaceuti co: "Auditplan".
Centauro Transportes Rodoviários
cos Ltda. - O posição ar') têrmo:
Oposição ao têrmo: 740.548. - Mar- e Turismo. S. A. - Oposição ao têr937 - "Marca • "Duiaara".
Artez Westerley Produtos c'e• Be- mo: 748.672 - Título: Centauro.
'T'. 75 9 .938 - Marca: "Dalcora".
São Paulo Alnaraa
S. A. - leza S. A. - Oposição ao têrmo:
Laticinicis Santa Maria S. A. -nosi rão na temo: 755.858 - Mar- 739.279 - Marca: "My Fair Lady". Oposição
ao têrmo: 734.288 - Nome
T. 739.716 - Marca: " 11.,r..dy Vem"
-1: "Celebritva.
T. '740.569 - Marca: "Cussons My Comercial: Santa Maria Comércio e
Brasilabor Protutos Farmacêuticos Fair Lady".
Representações - rodutos AlimentíLtda. - Oposição ao temo: 752.938 Pluma Confôrto e Turismo 3. A. cios Ltda.
- Marca: "Dulcora".
Companhia Quintas Industrial de
- Oposição ao tema: '737.795. São Paulo 'Alpagartas S.A. - Opo- Nome
Laminados - Oposição ao temo:
Com.:
"Trans-Pluma
Ltda."
sição ao têrmo: 757.352 - Marca:
734.362 - Marca: Pormipan - TêrHospital Santa Mônica S. A.
"L'Abré Pierre".
'734.364
Marca • . Formipan.
ao tértno: 754.484. - 'Ti- maLaboratóric
T. 756.660 - Marca: "Helanca". Oposição
Gror.s S A. - Opotulo:
"Hospital
e
Maternidade
SanJanro Monteengro - Oposieão ao ta Mônica".
sicão co. tealo: '748.493 - Marca:
temo: 751.694. Marca: "Policot".
T. 754.485 - Marca: "Santa Mô- Labrápio.
Cia. Auxiliar de Viação e Obras - nica".
Sunermercados Pee-Pag S. A. Opasição ao têrmo: '755.550. - MarOposi rão ao temo: 747.647 - MarCorning
Glass
Works
-Oposição
ca: "Mavo". •
Supere/te.
ao temo: 754.667 - Marca : " Pro- ca:Laboratór
'o Toaa,a, S A. - Opoceram".
International Crown Corporation sicão ao térmo • ''". 9 296 - Marca:
- Oposição ao têrmo: 751.782 - Torres.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Marca:
"Emblemática".
São Pau,o A Ipar -aa.as S. A. PÚBLICAS
S.A. Cotonificio Gávea - Opo- Oposição ao . tarmo: 157.114 - Marsi ção ao têrmo: 756.091 - Marca. ca: Emblemática - T. 756.242 O Departamento de Im"Nycronizado".
Marca: Beatnik - T. 756.811 prensa Nacional avisa às
Mercearias Nacionais S. A. - Marca: Benfeito
T 755.764 Repartições Públicas em geOposição ao temo: '752.218 - Títu- Marca : Vincotex
I'. 756.856 raL que deverão providenlo: "Laias Nacionais".
Marca: Christianyl r. 757.198 ciar a reforma das assinaBuffet Franca Ltda. - Oposiaár Título de Estabelecimento: Campana
turas dos órgãos oficiais,
ao terno: 752.330 Marca: "Franca" o Ten's que mais ioga no Brasil.
até o dia 28 de fevereiro
Tintas União Ltda. - Oposicár
Leão & Cia. Ltia. Abaete Propacorrente, a fim de evitar o
ao temo: 752.038 - Man3a: "Hy- ganda - Onosi ão ao temo: 756.712
cancelamento da remessa a
dro-Tone".
- Marca • Tal.
partir daquela data.
Mercantil São José Lida. - • npoPrangolandia, Ltda Oposicão ao
sieão ao termo: 752.446. - Título temo: 750.463 - Marca: FrangoVulean iaeção São José".
lândia.
Institut Nationa/ Dez Appelations
D'Origine Dez Vi) ns et Eaux-De-Vie
(oposição ao termo 757.271 Marca:
Chateau) .
Produtos Vitória 5 A . (oposição
ao termo 751.610 - Marca: Vitória ) .
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
(oposicão ao termo 751.662 - Marca:
Ouro Prato).
Indústria de Comércio Tino Lida.
(oposição ao ;:errno 751.663 - Marca :
Caravana ) .
Ribon S. A. (Indústrias Alimentícias) - O p osição -ao têrmo: '751.508
- Cama: "Sorventana".
Duracor S. A. Indústr i a e
Comércio - Op osição ao têrmo: '752.019
- Marca: "Taurador".
Gérard Pritsch - Oposição ao temo: 751.791 - Marca: "Weatherhead".
Casa Palchl S. A. ind. r. com Op osieão ah têrmo: '751.917 - Marca: "Jo-Jo".
Anderson. Clayten aa Co. S. A.
Ind. e Com. a- Oposição ao temo:
751.983 - Marca: "Pracioctor".
Staroup S. A. Ind. de Roupas Oposieão ao terno: 751.889. - Marca: "LL Long Lee".
Laboratório Tan S.A -- Oposicão
RO têrrno: 756.095 - Marca: "Oro-
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PATENTES DE INVENÇÃO .
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do °Migo de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições áo Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
estando
a válvula, operada a pilôto,
i
13 — Transportador com ponte ele-1 lhe fôr aplicado, p roveniente do dit;,:.) fita ou fites por um ruiu oe rransfe• i go sa d cai l ianodroots
outro
i , op ajrôag os edre ae txut ar edian i d p
a de leas vatória, caracterizado por uni corpo, manancial, fechando porém uma rea - rência.
suportado sobre rodas, e 'provendo um ção à pressão vi-ala do dito cilindro;
r — o método exposto nos pontos 1
}pressão que ali prevalece.
espaço de carga, à semelhança de tu.- um meio de válvula, ligado, ao dito re- a 5 caracterizado adicionalmente
nel,
entre
as
rodas
do
corpo,
e
destiservatório,
e
intercalado
entre
o
reze6 — Aparelho manipulador de carpelo fato de que o corante é apica-lo
gas, do gênero de acôrdo com o pon- nado a acomodar a carga a ser ma- rido manancial e tôdas as menciowt- por meio de um esguicho.
tal, caracterizado pelo fato de que a nipulada; um par de membros porta- das válvulas de re percussão, cujo meio
8 — O método exposto em aualq,ier
válvula de repercussão e o último meio cargas, disposto ao lado ou flanco de válvula possui conexões indepen
mencionado impedem a transferên- do espaço reservado à carga; um par dente com a extremido de superio: dos dos pontos p recedentes no qual o núeia de fluido entre o dito primeiro de cilindros verticais de duplo efei- aludidos cilindros, e bem uma primei- cleo é fointado alimentando-se dto
jôao de extremidades dos cilindros, to para cada sapata de cada membro ra posição, na qual o fhildo, pro- fio piit• a dentro de um encve-pador
ho estado estátito do dito pistão.
porta-carga; meios, montando as ex- cedente do manancial, é condueido às estufador para ser revirado contra a
7 — Aparelho manipulador de car- tremidades superiores dos cilindros válvulas de rep ercussão, enquanto o pressão da massa de fio em ,dto engas do gênero de acôrdo com o pon- do dito corpo, tendo cada cilindro um fluído, p rocedente das extremidades crespaclor e avançando-se a ma.ssa
to 2, caracterizado pelo fato de que pistão, e uma haste que se estende a sup eriores dós cilindros, é escoado de fio ao longo de dto encresplidor
a válvula de repercussão e o ultimo partir do pistão, e se projeta desde dali em direcão ao dito reservatório paea 9 ext r emidade de descarga.
meio mencionado impedem a transfe- a extremidade inferior do cilindro; liem como uma segunda posição, sob
Reivindica-se , de aeórcio com a
rência, de flui n entre o dito primei- meios ligando as hastes de pistão às a qual o reservatório é pôsto em co- Conveneão .rnt ernaciolini e o Art. 21
ro jôgo de extremidades dos cilindros, ditas sapatas de carga; um manan- rp unicacão com as extremidades
sepe- do CocIigo di P"oprieri n dP Indus n rIal,
no estado estático do dito pistão.
cial de fluido sob pressão sôbre o dito eiores dos cilindros; e um outro meio, a p rioldide dn ped i do carreep-n8 — Aparelho manipulacior de car- corpo; um reservatório no corpo, ntercalado entre as extremidades in- dente depositedo na Rnpart , ção de
gas do gênero de acôrdo com o ' pon- para o dito manancial; uma válvula feriores dos cilindros e o primeiro Patentes dos Estados Un'clos ,ta
to 1, caracterizado por meios regula- de repercussão para cada cilindro, es- meio de válvula mencionado, inda- Améri ca. em 19 de maio de 1961 sob
dores do fluxo para os ditos cilindros, tando cada válvula de repercussão li- p encleniemente das • élvalas de re- n9 111.210.
In °vendo igualdade de fluxo de e para g ada à extremidades do seu cilindro, Percussão, e rea Rindo a uma predeo dito jôgo de extremidades dos ci- de maneira a. abrir na direção do terminada pressão p ositiva nas extreTÉRIXID N9 139.033
lindros, a fim de prover igualdade de cilindro, em resposta ao fluido sob midades superiores dos cilindros, ric
movimento dos pistões não obstante pressão que lhe fôr a p licado, prove- sentido de assumir uma posição de
De 13 de maio de 198:.
diferenças na carga imposta aos niente do dito manancial, fechando sbertura, a fim de pôr as extremidamesmos.
inferiores dos cilindros em comuporém em reação à pressão vinda do des
Requerente;
Denco A. G. — Zug,
n icação com o p rimeiro meio de vá- Su'ça
9 — Aparelho manipulador de car- dito cilindro; um meio de válvula. vula mencionado,
.D
qual,
quando
engas do gênero de acôrdo com o pon- ligado ao dito reservatório e inter- sua secunda p
"'Ape r feizoamentos em fila,úrij
osicão, põe o dito oimt
to 4, caracterizado por meios regula- calado entre o referido manuncial e meio de válvula
têxteis".
dores do fluxo para os ditos cilindros, ptôdas as mencionadas válvulas de re- o reservatório. em cornunicaçi-,o com
ercussão, cujo meio de válvula posprovendo igualdade de fluxo de'e para sui
Pontos característicos
O dito jôgo de extremidades os cilin- tr conexões indep endentes com a exJoseph Banerof &Sons Co. —
emidades superior dos aludidos ci- Estados Unidos da América.
dros, a fim de prover igualdade de lindros,
e tem primeira p osição, na
1. Em um filatório téxtil, o qual
movimento dos pistões, não obstante qual o fluido,
Titulo: "Metodo para tint;invnto eomprteliae
unia bana
p rocedente do manan- espaçado
diferenças na carga imposta aos mesLi-anéis
de fios' .
OU -balança" , clestinada aP01
cial, é conduzido ás válvulas de remos.
mover-se
p ercussão, enquanto o
de
e
para
uma
posição
para
descarfluido, pro10 — Transportador com ponto ele- cedente das e x
, egamento das bobinas; uni mecasuperiores
TIMM° N9
vatório, caracterizado por incluir: uma dos cilindros, étremidades
nismo, ligado ao p orta-ane s, supor.
escoado dali em dipluralidade de cilindros em montagem reção ao dito reservatório, hem como
tanao-o e inipe.iinao-o normalmenvertical, tendo pistões com hastes de urna segunda p osição, sob a qual o reDe 14 de maio de 1962
te a assumir unia pailçao elevada
pisão pendentes; meios porta-cargas servatório é p ôsto em comunicação
ac:ma da dita p osição de descarg.m;
ligados às ditas hastes; um manancial com as extremidades su p
Pontos cwacteristicos
uni meio de rólos esiiradorcs;
eriores dos
de fluido sob pressão sôbre o referido cilindros; e um outro meio
eixo de t r animissão, ligado ao cieb
de váltransportador; uma válvula de re- vula, i ntercalado entre as extremida1 — Um método de tingimento esesti.adores, dele de,.litanclo
percussão para cada cilindro; um des inferiores dos cilindros
de fio no qual uma massa de rolos
e o refe- paçado
rotação continuamente durante
indo de válvula de reversão, para si- rido reservatório, independentemente
de dito fio é mantida emcláusula no sua
o fun cionamento do filatór:o, o apzirinultaneamente ligar o dito manan- as válvulas de rep ercussão, e cujo forma de um núcleo caracterizado feiçoamento
constituído por
i.ma
cial às extremidades inferiores dos outro meio de válvula reage a uma pelo fato de aplicar wn corante ao unidade p
ura abaixamento ch burra
cilindros por via das válvulas de re- certa pressão p ositiva nas
fio
em
dito
núcleo
tratando
dito
núe xtremidaalixada
ai
f
Ia
o
mo,
p ercussão, na direção do movimento des su p eriores dos cilindros,
perno sen- cleo enquanto assim enclausurado to de uma extr em:dade da. dita barra
de abertura dessas últimas, ou para tido de deslocar-se, as
para anentar o corante no dio e ex- por ta-anéis, e ca
sumindo
posições
de
racterizada
por
comligar o manancial simultaneamente
abertura, a
pr eender: um eixo de emorea;cm•
de pôr as ex- trair o flio tinto de dito núcleo.
às extremidades superiores dos cilin- tr emidades Inferioresfim
dos c ilindros era
2 — O método exposto no ponto 1 engrenagen5. ent religancio operativa.
dros; e meios, para contornar as vál- com unicação com o reservatório.
caracterizado adicionalmente pelo mente os eixos de t r ansmissão e cie
vulas de repercussão, a fim de esgo14 — Tran sp ortador com
e
tar o fluido das extremidades infe - vatória,
p onte ele- fato de que o núcleo é mantido en- mbreagem , com o fim cha inm imir
car
clausurado
por
uma
ou
mais
fitas.
unta,'
rotação continua a êsse Calmo;
riores dos cilindros.
acterizado
por
una
corpo
11 — Trans p ortador com ponte ele- sup ortado sôbre rodas, e provendo' 3 — O método exposto no ponto 2 uma embreagem elétrica, em Coneuna
espaço
de
carga,
a
xão
com,
e a cionada por. o eixo da
s emelhança de caracterizado a dicionalmente pelo
vatória„de gênero de acôrdo com o
p onto 10, caracterizado pelo fato de tunel. entre as rodas do corpo, e des- fato de que o núcleo é enrolado com e mbreagem; uni eixo porta-po p a litinado a ac omodai' a carga a ser ma- dita fita ou fitas em uni fardo núque o último meio mencionado nip
gado à embreagem para ser pela
ulada: um par de m embros
g irada em s'ncronismo com
constitui um meio de válvula que rea- cargas,
porta- cleo antes da operação de tratamen- mesma
d isp osto ao lado ou flanco
ge à p ressão que prevalece nas extredo to do núcleo para assentai , dito co- o eixo da e mbreagem quando esta
espaço re
rente.
sávado à carga; uni par de
midades superiores dos cilindros, no
última estiver excitada; unia polia,
sentido de impedir o escapamento do cilindros verticais de duplo efeito 4 — O método exposto nos pontos 2 sol idária com o eixo norte , -,1-1 : e cara
r
para
cada
sapata
de
cada
membro
fluido das extremidades inferiores dos
e 3 caracterizado adicionalmente otação com o mesmo um elemento
cil indros, até que a pressão nas ex- Porta-cargas; meios, m
ontando as ex- pelo fato de que o co r ante é apl:cado flexível ancorado na polia e enrolátr emidades superiores dos cilindros tremidades su p eriores dos
c ilindros no ao núcleo antes do estágio no qual o vel sôbre a mesma oridinando-se
tenha atingido um valor predetermi- dito corpo, tendo cada cilindro
um núcleo é enclausurado por dita fita dita unidade n afixado no referido
m
nado, visando a, evitar ocorrência de nistão,
e
uma
haste,
que
se
estende
a ou fitas.
ecanismo a fim de atuá-10 de um
c avitação nas ditas e xtremidades su- p artir do p istão, e se p
modo a causar o a bai xamento con5
rojeta
desde
a
p eriores dos cilindros.
Ométodo
ex
p
osto
nos
pontos
extremidade inferior "do cilindro
trolado da barra po rta-anéis até à
12 — Transp ortador/com ponte ele- meios, ligando as hastes de pistão as• 2 e 3 caracterizado adicionalmente dita p osição de
vatória, do gênero
de acôrdo com o ditas sa p atas de carga; um m anancial pelo fato de que o corante é aplicado a rotacão da p descar eegamento, sob
olia. no sentido de em,p onto 11, c aracterizado por meios re- de fluido sob p
à dita fita ou fitas em um padrão Miai' o el
ressão sôbre o dito pre
emento flexível ao ser exgu ladores do fluXo p
corpo;
um
determinado
e
é
transferido
da
res
citada
e
ara os ditos ci- o dito
ervatório no corpo, para dita fita ou fitas em um padrão preem breariern; una disco, solilindros, p rovendo iaualdade
m anancial;
de fluxo
uma válvula de re- determinado e
d
de e para o dito j ôgo de extremida- per
é tra nsferido da dita r ário com o eixo nor ta-polla para
cussão para cada cilindro, estando fita ou fitas a dito núcleo durante o otação com êste ultimo, e provido
des dos cilindros, a fim de prover cada
válvula de rep ercussão ligada à
em sua p
estágio de tratamento.
ig tialdade de Movimento dos pistões,
eriféria de um entalhe de
extremidade' do seu cilindro, de maaferrolham ento; um embôlo sob
não obstante diferenças na carea im- neira a abrir em direção ao cilindro, ca 6 — O método exposto no ponto 5 carga
de
racterizado
a
p osta aos mesmos.
eia contáto com a. peem resposta ao fluido sob pressão que fato de que o dicionalmente pelo riféria domola,
disco adaptado para eia
corante aplicado à
°abar e ~talhe, com o fim de Ira-..
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PATENTES _DE- INVENÇÃO
Publicaçacaeelta de acardo com o art. 26 do Código de Prolirledade Industrial:
o deferiraento do :pedido, durante Mirai
I 29 Da data da publicação da que trata O presente artigo_ romegara a corna o prazo
poderão apresentar aras oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que et Jtugarem Prejudicada,
lar a polia quando a barra porta- mentos ou seçOes da embreagem, que ; barra porteatuaels, de um modo coa- para o líquido, destinadas ti alimenanéis estiver na aludida Posição de revolvem em dueto/lesmo quando a' trOlado e com uma velocidade piada,- tação dos liquIdos de revestimento ou
descarregamento, e calo ~bolo é re- embreagem estiver excitada; um eito terminada, e para travar ou aferro- Pintura à guta amara; um orifício
catava& de dentro do referido entalhe; de embreagem, apoiado em MailCal lhar temporariamente a barra porta- para líquida, comunicando com a diuma chave normalmente aberta ten- Dobre a caixa, e solidário com uma arrais na dita posíçáo de descarrega- luam para liquides; um bocal de ar,
espaçada em relação ao ~ido para
do um atuador que vai disposto no das se001 da embreagem, Para Impri mento. liquido, e r em comunicação com a
-mirlhesuaotçã;ng s,licaminho seguido em seu movimento
C.
Um
dispositivo
para
abaixar
a
embreagem, acionande ar; uma válvula para
pela barra porta-méis, e engajado gadas ao eixo ada
porta-anéis, • ae acordei com o passagem
liquidas, tintinada à abertura e ao
por esta Última quando a mesma se do-o continuamente, e acionadas pelo barra
ponto
3,
caracterizado
pelo
tato
de
encontrar em sua posição de eleva- melo de rlálo estirador do fibitario; que o mencionado meio elétrico com- fechamento do enfiei° para li quido, e
eixo ppata-polia, apoiado ene man- preende: urna primara chave de te-- unia válvula de ar para regular o
Cão niallina, cuja chave está ligada um
em série com a embreagem, exaltan- cai Mire a caixa, o solidário com a tardamento, normalmente aberta, fluxo do ar, através da passagem de
do-a ao ser fechada pelo seu conta- outra seção da embreagem, para re- montada no cunham do movimento ar, ao bocal de ar — o aperfeiçoato físico com a barra porta-anéis; e volver 'com a mesma quando a era- da barra porta-anéis, e par ela fe- mento caracterizado Por ~Prema
estiver excitada; uma polia,
der um alojamento de descarga, de
uma chave normalmente fechada, breagem
solidária coar o seu respectivo chada quando a mesma atingir sua localização substancialmente concênsuportada pela dita unidade, reto Manada
posição
elevada,
e
estando
ligada
em
da caixa; um meto rad- série com os terminais da embreagemn trica ~iro da câmara peja liquido,
do referido embolo, Pod endo ser ope- eixo dentro
entreltgando a polia e a caaatet, elétrica;
tdrno da válvula para líquidos, e
rada pelo mesmo, e aberta por ale, a&lente,
t uma segunda chave, nor- em
trai
de
refreiar
rotação da prlia
provido eletuma abertura de descarga,
quando o êmbolo encaixa no enta- numa direção; umawatt,
malmente fechada, ligada em série orienta"
rotatório
de
na direção do criticai para
lhe _tte atearulhamento, e cuja se- aferrolhaMento, montado no eixo da com a primeira chave e com a erisa
gunda • chave está ligada em série polia para revolver com o mesmo, a breagem. sendo dispasta perto do alu- liquido, berfl como de uma outra abercom a chave normalmente aberta e fim de travar ou aferrolhar o dito
rro rietielo de polia e do meio para tura, em acanuarcaçao cora uma das
com a embreagem, sendo fechada eixo positivamente -cocara rotação em dr
air amara° positivo. pelo qual passageira ,para
pelo recuo do êmbolo de dentro do relação à caixa, quando ésse eixo da será. contatada e aberta, quando O dite
2. Aperfaiçoamento em pistola borentalhe de aterrolhamento, de sorte polia estiver numa posiçãa operativa; anelo de afeerolhamento positivo feer ritadora, a, qual inclua urna possaque, o fechamento da chave normal- um meio para soltar ou liberar o meio ativado para tratar ou aferrolhar o gem de are urna, câmara para limeimente aberta, pela barra porta-aneis rotatório de aterrolhaniento; um rabo, melo de polia.
dos; mele formando duas pasaagens
e a resultante excitação da embrea- ancorado na polia, e enrolado gare 7. Um dispositivo abaixador
concêntricas pata o liquido destinagem, causam o abaixamento da bar- a mesma, originando-se na- dita caixa barra porta-anais nora relatórios têx- das a alimentação dos líquidos de rera porta-anais ata fr. posição -de des- e ligado ao meio elevador do trilho teis, caracterizado por compreender vestimenta ou pintura à dita câmara;
carregamento, e o •aterrolhamento riu porta-anéis do filatório, de ~erra um meio elétrico reta-tildo para trans- um °raleia para liquido, comunicantravação da dita barra nessa posi- a causar o abaixrunento da barra 12~0 e ema Peat% do illaiõrlo Que do com a Limara para liquidoh;
um meio
ção. até que seja recuado o aludido parta_aaaa quem° a palia e -.eu eixo envolve constantemente;de
bocal de ar, espaçado era relação ao
ifla rotatória ligado ao meio de °rifado
revolvererenuma direção; e um meio Po_
embolo.
para liquido, g em comunicaPala derivar Sua rotação ção com a passagem de ar; uma válsumam
de
chave
de
retardamento,
ligada
em
~
2. Em um filatario 'têxtil, o qual
em
elétrica
e
do
Meti=
quando
meio.
de
trans
vula para ilíquidos, destinada à abercircuito com a embreag
compreende uma barra porta-anéls, disposta
no caminho percorrida
leda missão estiver excitado e ative, Per- tura e ao fechamento do orificio para
meios caracterizados por incluirem: barra. parta-artaa,
sendo por effta can. maneeendo peaM em repouso quando liquido, e, uma válvula de ar para
uma manivela operada mediante tatada fisicamente e atuada, no seri- 0 meie de transmissão estiver desil regular o fluxo do ar,
através da Pascontrapesos e um quadrante, I gado
-udoexcitarmbg,qundoaeitv;rlmnofexí, sagem de ar, o bocal de
ar — o aperà barra porta-anéis, a tine de elevar a dita barra estiver elevada, para que alicia
no "10 ..te PO
" e enrolava' feçoameneo cuacterizado por com_rado
a mesma; um meio de rolos estirado- a embreagem possa então efetuar o " ara o mesmo, e adaPtado Para ser preender um alojamento para líquiafixado ao meio elevador da barra dos, de localização substancialneente
rei; ura eixo, ligado ao melo de mios abaixamento da barra porta-anais.
porta-anéis no Materno, com o fim
estiradores, dèle derivando sua rodentro da ~ara para
tação; um eito de embreagem, condc A invenção de acardo com o de causar um movimento reverso do concêntrica
nuamente acionado mediante engre- ponto 3, caracterizada por incutir um mesmo, no sentido de abaixar a barra líquido, em tatuo da válvula para ernagens Pelo Primeiro eixo meneio- meio de chave em separado, dentro porta-anéis; um melo de ferrolho, as- guidos, e provido de uma abertura
nado; uma embreagem elétrica, in- da aludida cabra, e ligado em :arcua° sociado ao meio de polia, para travar de descarga, orientada na direto do
aluindo elementos ou seaães de em- com o meio de chave de retardamento adie ditano canta rotação quando a atalaio para liquido, bem como de
breagem que revolvem em Mamaram e /min a embreagem elétrica, perna- barra porta-anéis estiver tatilmente uma outra abertura, em comunicação
enquanto a embreagem estiver exci- necendo normalmente tache", e abaixada; e meios de circuito clarim. com a Interna daS passagens concantada, e uma de cuju façam é soli- sendo adaptada para ser aberta mar Incluindo uma chave de retardamento, Cracas para liquido.
dária com o eixo da embreagem para o seu contato físico com o aludido disposta no caminho percorrido pela 3. Aperfeiçoamento em pistola borrotação com o mesmo; um eixo porta- meio destinado à liberaçãO da meio barra porta-anéis, bera corno urna oe, rifadora, {a quar inclua uma passapolia, solidária com a outra seção rotatório de afernahamento.
gunda chave, que pode cooperar com
de ar: uma câmara para liquida embreagem, para revolverclivar
ema a 5. Um dispositivo para abaixar a o melo de ferrolho, cuias duas chaves gem
das; meios, formando duas passaestão
em
série
com
os
terminais
do
mesma quando a emareattem
barra porta-anais de um Mataria meio elétrico de transmissão, a fim gens para o liquido, destinadas à aliexcitada, permanecendo porane esa- textil,
o qual tem unta barra porta- de ligar e desligar o mesmo. de acordo mentaçao dos liquidos de revestimento
cionecio quando a embreagem estiver anéis que
é destacável de e para, Lana com um ciclo operativo desejado.
ou pintura á dita capeara; um °rindesligada; Uraa polia, solidária com o posição para
das bodo para liquido, comanicando com a
eixo porta-polia; uni elemento tle- binas, tendo descarregamento
também um meio de ti- Finalmente, a depositante reivin- cansara para líquidos; uni bocal de
5dVel, ancorado na polia, enrolndo rantes móveis, com tendência para dica,
de acórdo com a Convenção In- ar, espaçado cai relação aO oriticio
sabre a mesma, e afixado no dito qua- elevar a barra porta-anais, bera como ternacional
' e de contem/dada tom o para liquido, e em comunicação cern
drante, com o fim de oscilar ou girar; um melo de rolos estizadores rotató- art. 21 do Código
da Propriedade In- a passageira de ar; Uma válvala de
asse Último e uma, manivela numa rios, caracterizado o dispositivo por dustaial, a prioridade
do coraespon- agulha, tarado uma extremidade assodireção para abaixar a barra porta- compreender: uma embreagem elé- dente pedido, depositado
na Repar- ciada ao orificio para os liquidas, a
anéis quando o cabo fateixa enxotado trica, ligada ao meio de rólo estirador, tição de Patentes dos Estadas
Tarados fim de abrir e fechar o mesmo, ceia
na polia; meios- para travar a polia déle derivando sua rotação; um meio da América do Norte, an 16 de
maio válvula da agulha estende-se subsisti.
Contra rotação quando abana Porta- de Polia, ligado a embreagem, e dela de 1961, sob o n5 110.130.
atraimento; cceentrica através da câanéis estiver abaixada totalneetite ata derivando sua rotação quando a emmara para líquido e emerge do corpo
a posição de descarregamento, e um breagem estiver exortada, e tendo um
da pistola; um meio para abrir e teMeio de chave da retardaneerabo.
para aterrolhamenta positivo. b
- atear a etalvala de agulha, e meios,
N° 127.116
posta no caminho de Monteado da meio
qual será ativado quando o Melo de
associados ao meio de abertura a febarra porta-anais, e afixada pela polia
estiver em uma poakelio operachamenta, no sentido de regular o
De
24
de
tenreira
de
1961
mesma para excitar a eMbnogem, tiva; um
elemento flexivel, amorado
fluxo de ¡ar através da passagem do
quando e referida barra fee leven- nomeio de
polia, enrolava( sbare 'o Requerente: ella Devillass Com- por comMtender: um alojamento lartala.
mesmo, e ligado ao dito meio de ti- pany, 'Toledo, listado de °Aio — Es- ar o aperfeiçoamento caracterizado
3. Mecanismo, para abaixar a "ha- rantes móveis, cana o fim de'operá-lo tados Unidos da América do Norte. ra liquidas, de localização substanci§ança" ou barra porta-anéis- de um numa direção que causa o abaixa- Aperfeaposmento em pistola borre- almente ' concêntrica dentro aa can
filatório textil, fazendo-o com uma mento da •Una -porta-anéis a dita fadara — Retificação.
_
mera para líquidos, e tenda uma
veleidade predetermine" e de um posição de descarregamento; a um
abertura de descarga, orientada na
modo controlada, caracterizado por meio elétrico, ligado em circuito com
Pontos Característicos
direção do orificio para ikaldo; uma
compreender um* cabta-atraamento, a embreagem, a operado pelo moviafixada a mia extreMida.de tazi flita.4aent0 da barra porta-4m ara dl- '1. Aperfeiçoamento em pistola bor- abertura para a haste de nina, em
alinhamento com a abertura de desaório, perto de uma extremidade da rareio a uma porção elevada da ritadora,
a qual inclui: uma passa- carga, e ama outra abertura, em cobarra porta-anéis; uma embreagem mesma, no sentido de excitar a «acom uma das rasassem,
elétrica disposta dentro da caixa, e M anem Com O thn de ser efetuado gem de ar; uma amara para /Md- municaçao
apor ela o abaixamento automatico da dos: meios formando duas passagens sendo que a válvula de agulha est"...~..iro%
ateranao
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Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o prasente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas opudçaes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquele., que a* julgarem prejudicados.
•
de-se através da abertura de descar- mento, por compreender: um alojaFinalmente ,a depositante reivin- substancias de turvação, pelo menos
ga e da abertura da haste de válvula, mento para líquidos, de looslistaçáo dica, de acordo com a Convenção In- em parte sob a forma de partículas
sendo o diâmetro da parte da válvula substancialmente concêntrica dentro ternacional e de conformidade com o cuja* dimensões se acham dentro da,
• de agulha que, ao ser aberta a vai- da câmara para líquidos, e tendo uma artigo 21 do Código da Propriedade ordem de grandeza do comprimento
aula, se estende através da abertura abertura de descarga, orientada na Industrial, a prioridade do corres- de onda da, luz, serem formadas no
de descarga, menor do que o diánae- dir eção do orifício para líquidos; uma pondente pedido, depositado na Re- Interior da massa fundida,, respectivatro dessa abertura de descarga.
abertura para a haste de válvula; e partição de Patentes dos Estados Uni- mente por meio de resfriamento, têmoutra abertura em comunicação dos da América do Norte, em 30 de para e ou revenido.
4. Aperfeiçoamento em pistola bor- uma
uma das passagens concêntricos, agósto de 1960, sob o n9 52.835.
rifadora, a qual, inclui: uma passa- com
5. Aperfeiçoamentos em ou relatitenda a abertura de descarga um diâgem de ar; uma câmara para líqui- metro
vos a dentes utilizais de materiais
ligeiramente maior do que o
dos; meios formando duas passagem da segunda
incluindo um processo do
porção da válvula de TÊRMO DE PATENTE N" 125.213 cerâmicos
concêntricas para a líquido, destina- agulha, tendo
acórdo com o ponto 4, caracterizado
também a abertura
das à alimentação dos líquidos de re- para a haste de válcula
pelo
fato
de
se aquecer, no âmbito
um diâmetro
De 23 de dezem‘ro de 1960
vestimento o upintura à dita câmara, ligeiramente maior do que
da calcinação, a temperaturas que lea
o
diâmeum orifício para liquido, comunicando
Depositante: Zahafabrik Wienand vau, à formação de uma solução satro dessa segunda porção da válvula
coro a câmara para líquidos; um bo- de
Sohne
& Cl.,0.m.b.H. — Sprendlih- turada das substancias de turvação
agulha,
com
'parte
desta
segunda
oal de ar, espaçado em relação ao &a- porção da válvula, de agulha se esten- gen, Kreis
Offenbach (Main) Alema- na substância de base, solução a partido para liquido, e em comunicação tendo através da abertura de descarga nha.
tir dar qual, por ocasião do esfria.
cem a passagem de ar; urna Tatiana quando a válvula de agulha está fe- Aperfeiçoamentos ein ou relativos a mento, se separam particulas com dide agulha, tendo uma extremidade
enquanto uma parte da pri- dentes artificiais de materiais cera- mansões que são da ordem de granassociada ao orifício para o líquido, chada,
deza do comprimento de onda da lua,
meira
porção
da válvula de agulha micos.
a flui de abrir e fechar o mesmo, se estende atrai*
sendo também possível partir de misPontos Caracteristicos
dessa
abertura
de
cuja válvula de agulha estende-se descarga quando a venda estiver toturas brutas nas quais as substâncias
substancialmente concêntrica através
1. Aperfeiçoamentos em ou relati- de turvação se achem presentes, toda câmara para liquido e emerge do talmente aberta.
vos
a dentes artificiais de materiais tal ou parcialmente, com uni tamacorpo da pistola' um meio para abrir 8. Aperfeiçoamento em pistola bor- cerâmicos,
incluindo um dente arti- nho de particulas superior ao do come fechar a válvula de agulha, e meios, rifadora, a qual inclui: uma passa- ficial de material
cerâmico, constituí- primento de onda da luz.
associados ao meio de abertura e fe- gem de ar; unia câmara para líqui- do por substancias
6. Aperfeiçoamentos em ou relatide base verificáchamento, no sentido de regular o dos; meios formando duas passagem veis; e por substancias
vos a dentes artificals de materiais
opacificantes
fluxo de ar através da passagem de concêntricas para o líquido, destina- ou de turvação caracterizado pelo cerâmicos incluindo um processo de
ar — o ap erfeiçoamento, caracterizado das à alimentação dos líquidos de re- falo de que as substâncias de turva- gcôrdo com qualquer dos pontos 4 ou
•por compreender: um alojamento pa- vestimento ou pintura à dita câmara ção,
tais como óxido de estanho, quar- 5, caracterizado pelo rato de que, inira líquidos, de localização substancial- um orifício central para liquido, co- tzo, óxido
alumínio e ou óxido de cialmente, uma mistura de substânmente concêntrica dentro da câmara municando com a câmara para líqui- zircónio sede
acham
presentes no mes- cias de base e substâncias de turvação
para líquidos, e tendo urna abertura dos; um bocal, de ar, espaçado em re- mo, pelo meno5 à razão
de 50%, por dotadas de qualquer tamanho de parde descarga orientada na direção do laçaa ao orifício para líquido, e em pês° com um tamanho de
ticulas, é fundida de modo a consorifício para liquido, uma abertura comunicação com a passagem de ar; da ordem do comprimento departícula
onda da tituir uma solução supersaturada. em
para a haste de 1101,111a, em alinha- uma válvula de -agulha, tendo uma luz (visível), de preferência
especial com relação à temperatura
sob a prbpriamente
mento com a abertura de descarga, e extremidade associada ao orifício pa- forma de sistema altamente disperso
dita do dente, a frita
uma outra abertura, em comunicação ra os líquidos, a fim de abrir e fe- com um tamanho de partículas de 1 assim obtida é subdividida da macom a interna das passagens_ concên- char a mesma, cuja válvula de agu- até 0,4, em especial, de 0,8 a 0,4 mi- neira usual e enformada de modo a
tricas, sendo que a valuIa de agulha lha estende-se substancialmente con- CNC.
constituir dentes e êstes são calcinaestende-se através da abertura de cêntrica através da câmara para lídos ou cozidos, de preferência, sob
descarga e da abertura da haste de quido, e emerge do corpo da pistola;
2. Aperfeiçoamentos em ou relati- pressão reduzida, sendo as temperaválvula, sendo o diâmetro da parte meios, associados à válvula de agulha vos a dentes artificais de materiais turas, por exemplo no interior da
da válvula de* agulha que, ao ser e localizados fora do corpo da pis- cerâmicos incluindo um processo para massa fundida, reguladas, por meio
aberta a válvula, se estende através tola; meios para abrir e fechar a vál- a produçã,0 de um dente artifical_ cle de têmpera e ou revenido, de modo
da abertura de descarga, menor do vula de agulha, e meios, associados material ceramico, contendo substân- que seja causada uma precipitação,
que o diâmetro dessa abertura, de de abertura e fechamento, no sentido cias opacificantes ou de turvação, de pelo menos da porção preaominante
descarga.
de regular o fluxo de ar através de acordo com o ponto 1, caracterizado das substâncias de turvação, com um
fato de serem as substâncias de tamanho de partículas que seja da
Z. Aperfeiçoamento em pistola bor- passagem de ar, o aperfeiçoamento, pelo
turvação adicionadas às substancias ordem de grandeza do comprimento
rifadora, a qual inclui: lana passa- caracterizado pelo fato de que a vál- cerâmicas
de base, pelo menos parci- de onda da luz.
gem de ar; unia câmara para limai.- vula de agulha tem urna primeira almente, com
uns tamanho de partidos; meios formando duas passagem parte, mais próxima do orifício para cuias que é da
7. Aperfeiçoamentos em ou relatide grandeza vos
para o líquido, destinadas à alimen- liquido e com um diâmetro pequeno, do comprimento ordem
a dentes artificais de materiais
de
onda
da
luz,
e
de
bem
como
uma
segunda
parte,
remotação dos líquidos de revestimento ou
cerâmicos incluindo um processo de
se
elaborarem,
de
modo
especificado
ta
do
orifício
para
líquido,
porém
pintura à dita câmara; um °Miolo
acórdo com qualquer um dos pontos
tal, as massas assim obtidos.
central para liquido, comuticando pelo menos parcialmente dentro da como
4 a 8, caracterizado pelo fato de
3. Aperfeiçoamentos em ou relativos de
com a amara para líquidos; um bo- câmara para líquido, e provida de um a dentes
artificais de. materiais cerâ- se produzir, inicialmente, uma frita
cal de -ar, espaçado em relação ao diâmetro malot sendo também ca- micos incluindo
um processo de acôr- supersaturada, constituída por subsorifício para líquido, e em comunica- racterizado, êsse aperfeiçoamento, por do com o ponto 2,i
tâncias de base por substâncias opa.
éaracterizado pelo cificantes
ção com a passagem de ar; uma vál- compreender: um alojamento para fato de se moer, por
ou de turvação com qualum lado, em
vula de agulha, tendo uma extremi- líquidos, de localização substancial- um moinho coloida/, feldspato
quer tamanho de partícula, a tampedade associada ao orifício para os lí- mente concêntrica dentro da amara mente fragmentado, de modopréviaelevadas, acima do ponto de
que o :aturasda
quidos, a fim de abrir e fechar o para líquidos, e tendo uma abertura
massa cerâmica, e de se
mesmo apresente finura coloidal, de fusão
mesmo, cuja válvula de agulha esten- de descarga, orientada na direção do se
misturaa,
então, esta frita, adequadasubdividir,
por
outro
lado,
as
subsde-se substancialmente concêntrica orifício para liquido; uma abertura tâncias de turvação para que alcan- mente em estado finamente subdiviatravés da câmara para liquido e para a haste de válvula, e uma outra cem um tamanho de partículas da dido, com quantidades pequenas de
emerge do corpo da pistola; meios, abertura em comunicação com a in- ordem de grandeza do comprimento massas cerâmicas fritadas ou não friassociados a válvula de a gulha e loca- terna das passagens concêntricas, tenusuais.
onda da luz, isto é, cama de 0,4 tadas
lizados fora do corpo da pistola; do a abertura de descarga UM diâ- de
8. Aperfeiçoamentos em ou relatla
a
0,8
micron
e
de
se
preparar,
com
Meios para abrir e fechar a válvula metro ligeiramente maior do que o essas duas substancias de partida, vos a dentes artificiais de materiais
da agulha e meios, associados aos da segunda porção da válvula de agu- mediante acréscimo de aditivos usuais, cerâmicos incluindo um processo de
meios de abertura e fechamento, no lha, tendo também a abertura para um
acordo com qualquer um dos pontos
amassa cerâmica bruta, a qual é, precedentes,
sentido de regular o fluxo de ar atra- a haste de válvula um diâmetro li- a agua',
caracterizado pela fato
enformada,
de
modo
conhevés a passagem de ar — o aperfeiçoa- geira:limite maior do que o diâmetro cido, de sorte a constituir dentes e de se adicionarem as substâncias de
mento, caracterizado pelo fato de que dessa segunda porção da válvula de calcinada, de preferência sob pressão turvação, sob forma de uma corres.
a válvula de agulha tem unia .pri- agulha, com parte desta segunda por- reduzida.
pondente solução de sais, a uma sus.
malta parte, mais próxima do orifí- ção da válvula de agulha se estenpensão da mana acerâraica bruta, de
cio para liquido e com um diâmetro dendo através da abertura de descar- 4. Aperfeiçoamentos em ou relati- se precipitarem estas substâncias de
pequeno, bem como uma segunda par- ga quando a válvula de agulha está vos a dentes artificiais de materiais türvação saibre as partículas da solute, remota, do orifício para liquido fechada, enquanto urna parte da pri- cerâmicos incluindo um processo para ção no selo da mesma, em quantidaporém pelo menos parcialmente den- meira porção da válvula de agulha a produção de um dente artifical ce- des eventualmente elevadas com retro da câmara para liquido, e provi- se estende através dessa abertura de râmico contendo substancias °pacta- lação à concentração no produto fida de um diâmetro maior, sendo tam- descarga quando a válvula estiver to- cantes ou de turvação, de acôrdo com nal, e dei se separar o excesso de li.
béra caracterizado, tese aperfeiçoa- talmente aberta.
#3 ponto 1, caracterizado pelo fato das
quieto a partir da massa Obtida.

,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da pualicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 em
rodarão apreeentrar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgaram prejudicadas.

9. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo um processo de
acôrdo com qualquer um dos ponto
precedentes, caracterizado pelo fato
de se adicionar uma solução de nitrato de zircônio a uma suspensão
aquosa de feldspato finissimamente
moído, de se precipitar hiróclxido de
zircônio, insoluvel, pela adição de
amoníaco, sôbre as partículas de feldspato, em concentarção eventualmente elevada com relação a concentração no produto final, de se separar o líquido e mexcesso a partir da
massa cerâmica, e de se efetuarem,
eventualmente, uma fritagem e nova
moagem.
10. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo" um processo de
acôrdo com qualquer um dos pontos
4 a 9, caracterizado pelo fato de se
adicionarem à massa cerâmica bruta,
a fim de controlar a formação, respectivamente o crescimento das partículas de substâncias de turvação,

substâncias conhecidas que influenciem a viscosidad ed amassa fundida.
11. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo um processo de
acôrdo co mos pontos de 4 a 10, caracterizado pelo fato de se adicionar
massa cerâmica bruta, a fim de
aumentar a viscosidade da massa
fundida, dióxido de silício em urna
quantidade de até 15 por cento, por
pêso, calculada com relação ao pêso
da massa bruta.
12. Aperfeiçoamento em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo um processo de
acôrdo com qualquer- um dos pontos
4 a 11, caracterizado pelo fato de se
adicionar à massa cerâmlca bruta,
para reduzir a viscosidade da massa
fundida, óxido de litio em urna quantidade de até 6 porcento, por pêso,
calculada com relação ao pêso da
massa bruta, eventualmente sob a
forma de minerais de lítio conhecidos.

13. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo Um processo de
;..2ôrdo c r,,n qualquer um dos pontos
4 a 12 caracterizado pelo ' fato, de no
caso de formação de frita, se adicionarem as substâncias influenciadoras
de viscosidade, total ou parcialmente,
às substâncias formadoras da frita
ou apenas depois da formação da
frita.
14. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo um processo de
acôrdo com qualquer um dos pontos
precedentes, de 4 a 14, caracterizado
pelo fato de se adicionarem substdrncias favorecedoras de verificação, !Ror
exemplo, cloreto de zinco, em ir-na
quantidade de até, no máximo, cêyca
de 4 porcento por pêso, calculada com
relação ao pêso da massa bruta.
15. Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo um processo de
acôrdo com qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado por se produzir, inicialmente, urna massa co-

muna superconcentrado em substâncias de turvação do desejado tamanho de particulas, e de se adicionar
esta massa, a seguir, à massa cerâmica da qual é enformado o dente,
em proporções desejadas, respectivamente necessárias, conforme o caso.
16. Aperfeiçoamentos e mou relativos a dentes artificais de materiais
cerâmicos incluindo hum processo de
acôrdo com qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
de se *emprogarem, como substâncias
de base, feldspato ou alumínio sillcalos de sódio, respectivamente de
pótássio, e, como substâncias de turvação óxido de estanho, quartzo, óxido
de alumínio e ou óxido de xircônio.
17. .Aperfeiçoamentos em ou relativos a dentes artificiais de materiais
cerâmicos incluindo u mprocesso de
acôrdo com qualquer um dos pontos
precedentes, caractarizado pelo fato
de estarem as temperaturas de calcinação ou cozimento dos dentes dentro dos limites de cêrca de 1250 até
cêrca de 13509C.

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
Promulgada em 24-1~67
DIVULGACÂO N.. 987

Preço: Cr$ 700
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso Pastai 1
Em Brasília
, Na sede do
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Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código de Propriedade Induitrial. • Da data da publicação começara
o correr o .prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentai suas oposiçii2s ao Departamento
„ Nacional do Propriedade Industriai aqueles que co !ulg arem prejudicados com a eánansão do regisro reqtaer2

Termo n.° 760.789. de 27-7-66
Conselheiro — Serviços Técnicos e
Coretagens de Seguros S. A.
'São Paulo

Sas para m:ngatis, molhos, moluscos
Têm° n.° 760.796, de 27-7-66
res; fios e cabos; sistemas e aparelhará
mostarda, mortadela, nós moscada, no SP-C,ecinco-Cupello — Engenharia del 5'e alarme de togo; sistemas e aparelhos
tes, óleos comestiveis. ostras, ovas Construções Indústria e Comércio Ltda. de sinais de policia; equipamento de sia
pães, paios pralinés pimenta. pós pare
São Paulo
i nalização e contrôle de trânsito; equla
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa
pamentos e aparelhos de dados digital.%
"SP
-OECINCO-CU
tês, petit-pois, pastilhas. pizzas pudins
dispositivos protetores de teelfone; cala
CONSELHEIRO-SER
PELLO
queijos, rações balanceadas para ani
.as de ligação; bobinas de carga; inv6a
VIÇOS TÊCNICOS-1
mais, requeijões, sal, saga' sardinhas
Ind. Brasileira
lucros e dispositivos para telefones coza
sanduíches. sorvetes, saci de tomate e de
E CORRETAGENS •
pagameato; equipamentos para dispara
Classe 16
frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha. Para distinguir Materiais paar constru são tropostérica; equipamentos de rádio.
DE SEGUROS
rim, tremoços, tortas.. tortas para ali- ções e decorações: Argamassas, argtip navegação; equipamentos de radar; cedo
mento de animais e aves, torrões
Classe 33
areia, azulejos, batentes balaustres, blo trais elétricas telefônicas; equipamento
roucinho e vinagre
Titulo
de teletipo e válvulas eletrônicas
.:os de c!ranto blocos para pavimenta
Termo n.° 760.793, de 27-7-66
:Go. calhas, cimento cal, crê, ahapa:
Termo n 760.790, de 27-7-66
Termo n.° 760.799, de 27-7-66
Drogaria e Farmácia Canaã Ltda.
solantes, caibras, caixilhos; colunas.
Zoplasa — Consultoria e Planejamento
Sociedade Abastecedora de Gasolina
:hapas
para
coberturas,
caixas
daqua
de Hidráulica e Saneamento Ltda.
"SAGA" Ltda.
São Paulo
aiixas de cle-carga para etixos, edifica
São Paulo
São Paulo
:ões premoldadas, estuque, emulsão cl•
-,ase
asfiáltico.
estacas,
esquadrias,
estru
"
-uras metálicas para construçôes, larne
as da metal ladrilhos, lambris, luva:
Classe 3
le função.. !ages. lageotas. material iso
Classe 33
Para distinguir como marca genérica
'ante contra frio e. calor manaras, mas
Classe 47
Estudos e projetos, consultas e fiscaliprodutos farmacêuticos
sas para revestimentos de paredes, ma Para distingui: combustíveis, lubrificartà
zação de obras e engenharia civil
leiras oara construções, mosaicos, pro tes, substâncias e produtos destinados
Térmo n.° 760.794, de 27-7-66
Termo n.° 760.791, de 27-7-66
lutos de base asfáltico, produtos para iluminação e ao aquecimento: álcool
Panificadora Orion Ltda.
Resiluz Indústrias Elétricas Ltda.
ornar Imperineabilizawes as argamas motor, carvão a gás hidrocaaboretos
São' Paulo
São Paulo
;as de cimento e .al. hidráulica, pedra gás metano, butano e propano, gás evo
. ultra produts betuminosos impennea garrafado, gás liquefeito, gasolina, grau
'idizantes liguid( ou sob outraa :rena xas lubrificantes, óleos combustivelss
T il.
imentação. pacas ornamentara de ci -óleos lubrificantes, óleos destinados 4.
iluminação e ao aquecimento, óleos
,ara revestimentos e outros como na'
para amortecedores, petróleo e
rento . ou gesso para tetos a paredes
Classe 8
auerosene
moei para forrar casas massas antr
Bobinas, cabos e condutores elétricos,
Classe 41
•cidos Dar13 uso nas construções par
chaves automáticas,
chaves elétricas,
Tèrrno n. 760.800. de 27-7-66
Pão
metas. portas. portões. pisos, soleira:
chaves de sons. diais, enceradeiras, fuTtatiba Aves e Ovos Ltda.
Termo n.° 760.795, de 27-7-66
nata portas. tijolos, tubos de conaett
siveis geladeiras, ferros elétricos, inSão Paulo
Dcinzela
—
Distribuidora
de
Produtos
-ribas, tacos. tubos de ventilação. ,ar
terruptores, isoladores, lâmpadas e
de Beleza Ltda.
sues de cimento J' • '71
vigamentos
válvulas
vitrõs
São Paulo
Têrtno n.° 760.792, de 27-7-66
Termo n.° 760.797, de 27-7-66
Mercearia Itatiaia Ltda:
Rádio Cultura de Botucatu Ltda.
Classe 19
-São Paulo
Aves e ovos
São Paulo
Termo n.° 766.801, de 27-7-66
"
Pablo Quevedo Dias
São Paulo
Classe 18

1

COPLASA
Ind. Brasileira

"REILI4 .
brasileira

'CANA71
-J.nd.. Brasileira

SÂGA
.nd. brasileira''

lIad.OSRMeira

ITATIBA
Tnd. Brasileira

IT4TIAIA
Ind. brasileira

Classe .41
Alcachofras aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos para animais, amido
acnendoas. ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum, aveia avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramens chocolates. confeitos. cravo
cereais. cominho, creme de le:te. cremes
alunenticios. zroguetes. compotas. Lan.
gica coalhada. castanha, cebola. condi
inerstos para alimentos colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru.
ras espinafre essênc:as alimentares, em
padas. ervilhas. enxovas. extrato de toé
mate. farinhas alimenticias. favas çê •
cuias, flocos. tareio. Fermentos. ferrão
f:gos Frios. ,auras secas naturais e cris
rabiadas. glicose. .orna de mascar, gor
duras. grânulos. grão de bici gelatina
goiabada geléias herva doce herva
mate, hortaliças lagostas. lin g uas. leite
condensado, le:te em pó. legume,: em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas.
sas alimentícias mariscos manteiga
margarina, marmelada macíír'rai. Inas.
sa de ton.ate, mel e melado, mate, Mas,

"DONELA
ind. brasileira
-

Para distinguir: Perfumes, assencias az
tratos. agua de colônia água de touca
dor água de beleza água de guina
A S:Ina le rosas. ãgirs de alfazema. igue
oara barba loções e tónicos para os
7abelos e para a pele. brilhantina. ban.
lolina. -batons" cosmét.cos fixadores
te penteados. petróleos. óleos para os
:abeto creme revanescentea cremes por
durosos e pomadas para %imune de
pele a 'maquilage" lepilarórios, deso
lorantee vinagre aromático. pó de arrtn
- talco perfumado ou não. :ams pare
•estana e sobranceiras. prr'pados oaré
-mbelezar cibos e olhos. carmim pare
-3 rosto e para os lábios, sabão e crem,
aara barbear sabão liquido perfumad,
31.) não, sabonetes lendfriáos em sl5
nasta ou liquido sais perfumados para
aanhos pentes. vaporizadores de perto
me: escóvas para dentas, cabelos unha s.
dlios. saquinhos perfumado, prepara
los em pó, pasta. liquidas e Piloros
uraa o tratamento das anhas,
ventes e vernizes. removedores da cuti
-lila glicerina er&urnada para os cabelo,
e preparados para deecoloir unhas
cilioa e Pintas ou sinais anficials, óleo,
Para a peie

"BOTUCATU.
Ind. Brasileira

Classe 32
Programas radiofônicos e televisionados
Termo n.° 760.798, de 27-7-66
Solidscm Rádio — Televisão — Telecomunicação Ltda.

SOr Paulo
•

OM

nd. Brasileira
Classe b
Aparelhos e equipamentos para centaris
telefônicas: aparelhos e equipamentos
de transmissão telefônica; aparelhes e
equipamentos de transm:ssão telefônica.
aparelhos e equipamentos de ';elefone
condigação interruptor; sistemas de in.
tercomunicação de telefone por alto-fal ante; interfones para estabelecimentos;
warelhos e equipamentcs de áudio-fre.
luencia: sistemas e aparelhos sonoros
aquipamentos de receibmento da voz tio.
mana; equipamentos de vião; equipa
mentos para telégrafo por frequência dr
via; eq uipamentos distribuidores e mui
tiplicadores; equipamentos de rádio e dt
micro-ondas; dispositivos serainoudato

MONTALFER
Ind, .Brasileira
Estruturas

Classe 16
em alumínio e ferra

Termo n.° 760.802, de 27-7-66
Vila Prudente Automóveis Ltia„
São Paulo

VILA PRUDENTE
Ind, Brasileira,
Classe 21
Automóveis
Termo n.° 760.803, de 27-7-66
Comércio de Automóveis São Micin.2U
rá,-/ilista Ltda.
São Paulo

SãO MIGUEL KG!,

IISTA " •
and. Brasileira,
Classe 21
Autorativvela
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Termo n.° 760 .809, de 27-7-66
indústria de Móveis Bela Vista Lida,
São Paulo

Termo n.° 760 . 810, de 27-7-66
Rubayat Divulgadora Cultural de
Livros Lida.
São Paulo

• RUBAYÁT
Industria Brasileira
Inciiistr ia Brasileira,
Classe 16
Material de construção, a saber: Batentes, balaustres; chapas isolantes, caibros ,caixilhos, esquad ias; forros; grades; janelas, lambris; material isolante
contra frio e calor; parquetes; portas;
portões; paredes divisórias; ripas; rodapés; tacos; venezianas, vitrôs
Têrcrio n.° 760 .804, de 27-7-66
Tintas Heral Ltda.
São Paulo

Classe 32
Livros impressos
Termo n.° 760 . 811, de 27-7-66
Elektrolack Materiais Isolantes Ltda .
São Paulo

" ftERAL "
Ind. Brasileira
Classe 1
Tintas
J
Termo n.° 760.805, de 27-7-66
Pafer Comércio de Retentores Ltda .
São Paulo

"PAPER
Brasil era
Classe 21
Retentores
Tênno n.9 760.806, de 27-7-66
Gyl -- Massas Sintétic.as do Brasi/
Lida.
São Paulo
"OU,"
Ind. Braileint

Classe 16
Massas sintéticas
Termo n.° 760 .807, de 27-7-66
Bierbar Restaurante e Cervejaria Ltda .
São Paulo

I;d 1I
.3g1321; ira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotos lasanhas,
rnacarronadas, pizzas, saladas, saladas
diversas, feijoada ,arroz de braga, gnocchi e churrscos
Termo n.° 760.808, de 27-7-66
Revex — Representações de Vendas
Externas Ltda.
São Paulo

'"BRIC
VE
,,
luAd. Éra$11eira'i
r „.

Classe 33
Representações

Nome comercial
Térmos ns. 760.812 a 760 .816, de
27-7-66
M. \V, Bio química Industrial Ltda .

Mv
Indtístria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco. abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos . de
cêra e de madea, goma pare lavanras p ara roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa. salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em p6,
sabão comum, sabão de esfregar e sa. ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 3
Produtos químicos medicinais
Classe 41
Produtos alimentícios a saber: condimentos; chá., café, cereais; carnes, compotas, doces, essências, farinhas, frutas, gorduras, laticínios, legumes, massa salimenticias, peixes, rações para
animais; sal sucos, tortas para animais,
Verduras
Classe 2
Carrapaticidas, desinfettantes, embrocações para animais, farinha de ossos,
medicamentos para an1ma:s, aves, preparado s e p rodutos inseticidas. parasiticidas, remédios para fins veterinários,
sabões veterinários e des:nfetantes, sais
veterinários e desinfetantes sais veterinários, vacinas para aves e animais,
sais minerais para f.:ns veterinários, po..

atadas uso veterinário, vermlicdas uso manivelas, navios ônibus, para-choques,
veterinário, desin ietantes e veterinários para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 1
)s ,•o distinguir: Absorventes. acetona tas, reboque, radiadores para veiculos,
, cidos, acetatos, agentes guimicos parE rodas para veículos, seuins, triciclos, titratamento e coloração de fibras. te- rantes pare veiculas, vagões, velocipe.
ios, couros e celulose; água-raz, ai- dee, varetas de contrôle do afogador e
1 in 'na, anilinae; alumen, alvaiade. ai. acelerador troleis, troleibus, varaes de
, jan,r. industriais. . -aluminio em pó.
carros, toletes para carros
mnonlaco, anti-incrustan tes. anti-oxidan
Termo
n.9 760 . 817, de 27-7-66
t.es, anti-corrosivos, anti-detonantee, azoElektrolack Materiais Içolantes Ltda
tatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industri.
ais, amônia; banhos pare galvanização
benzinas, benzol, betumes. bicarbonat(
de sódio. de potássio; cal virgem. carvões, carbonatos, catalizadores, caluda
se, . chapas fotográficas. composições. ex •
cultores de incêndio, cloro, corrosivos,
crornatos, corantes. creosotos; descoraistes. desincrustantes. dissolventes: emul
sões fotográficas, enxofre, ele?. esmal
tea, eestearatos: feno!, filmes sensibili
zados para fotografias. fixadores, flui
Inchistria Brasileira
dos para freios, formol tosfatos industriais. fósforos industriais. fluoretos
Classe I
fu ..identes na-a solde: galvanizadores, Vernizes isolantes, esmaltes condutores,
gelatinas pare fotografias e pinturoe.
plastificantes, tintas, vernizes comuns
icerina; hidratos. hi drosulfitos; imper
Tèrmo n.° 760 . 818, de 27-7-66
meabilizantes, ioduretos lacas: massas
Marques. Duarte El
Cia. Ltda
p ara pintura, magnésio, mercúrio, nitraSão Paulo
tos, neutralizadores, nitrocelulose; pro
Jx idos, oxidante, óleo para pintura ólec
de linhaça, produtos quimicas para im•
LISPAL LISTRIBUI
nressão. potassa industrial. papéis he.
PAULISTA DE LIVROS
l iográticos e preliocopista peliculas sen.
Sao Paulo—Capital
sivela papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa.
Classe 32
pós metálicos para a composição de tio
Titulo de estabelecimento
tas preparações para fotografias. produTermo n.° 760 . 820, de 27-7-66
'os para niquelar, pratear e cromar.
IVI a riues, Duarte
n dutos para diluir tintas, prussiatos
Cir.. Ltda.
São Paulo
tivos, removedores, sabão neutro.
s. salicilatos secantes, sensibilizantes
! !i latos. soda cáustica, soluções guimi
Dl Sp L
cas de uso industrial. solventes'. sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
32
pastosas para madeira ferro. paredes Para distinguir: Almanaques, agendas;
construções, decorações. couros, tecidos anuários, álbuns impressos, boletins, cafibras, celulose. 1,,,rros e veículos talco tálogos, edições impressas, revistas, ór. gãos de publicidades, programas radioTerno n.° 760 .819, de 27-7-66
C. ê. P. e. A. Comercial Paulista fónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinecnatográficas, programas
de Automóveis Lida.
circenses
São. Paulo
.
Termo n.° 760 .821,, de 27-7-66
Bar e Lanches Fonte Nova Ltda.
So Paulo

teu

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedotes, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, catroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos . de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas. motocargas moto furgões,

Forra NOVA
-i I
Para distinguir: lanches de frios, mortadela, queijo, churrasco, salsichas, em- •
padas, pastéis, croquetes, cochinhas e
café em líquido
Termo n.° 760.822, de 27-7-66
Saturno -- Industrial de Caixas Ltda,
São Paulo
n • SATURNO I

Ind. Brasileira
c!asse
Caixas, caixas de macUra .aixas de
madeira com separações para guardar
dinheiro, gavetas, gavetas com separações para guardar dinheiro
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Termo n.9 760.823, de 27-7-66
CESC — Construções e Empreendimentos Sociais Ltda.
Ssr, Paulo

CBSC
Ind. Brnsileira
Ucis se

ib

zados para fotografias, fixadores, flui
Treno Il.° 760.827, de 27-7-66
"Mecan" Peças Mecânicas Pecas Ltda. dos para freios, forma fosfatos inchas
São Paulo
criais. fósforos industriais. fluoretos
tundentes para solda; gelvanizadores
jelatmas pare fotografias e pinturw.
hidratos. hidrosulFitos; Impes
Ind.
rneabilizantes. ioduretos lacas; massa:,
para pintura. magnésio, mercúrio, nitra
Classe 21
:os, neutralizadores, nitroce l ulose; isso
Peças e acessórios para • veículos em
ssidos, oxidante. óleo para anotara ólee
geral
de linhaça, produtos quimicoe para Lm
• Têrmo n.°' 760.828, de 27-7-66
pressão, potassa industrial. papas he
- Padaria . "Jockey" Ltda.
iiográfices e preliocopista películas seri
siveis, papais para fotografias e arab
São Paulo
ses de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para a composição de tio
tas assas-ações para totograt 3s. produ
tos para niquelar. prate.ar e cromar
produtos para di:uir tintas, prusstatos
Classe 41
rasiisros, removedores, sabão neutro
Géneros alimentício sem geral
sais, salicilatos secantes. sembilizantes
si:ilatos, soda cáustica. soluções quina
Termo n. 9 760.829, de 27-7-66
Gentil de Moura — Automóveis Ltda. cas de uso industrial, solverias. sul/a
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas or
São Paulo
,pr_stosas para madeira. ferro, paredes
construções. decorações, couros, tecidos
GEITTIL
fibras celulose, barcos e veiculos. pais(
mdustrial i. h•ner. vernizes. zarcão

triECAN,
Brasileira •

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. batentes, balaustres. blo
cos de .ienento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, crê. chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunas.,
chapas para coberturas, caixas dágua. I
caixas de descarga para etixos. edificaçaies premoldadas. estuque. emulsão de
base astaltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lama
ias de metal. °ladrilhos, lambris, luvas
de função. !ages, lageotas, material tso•
Jante contra frio e calor. manilhas. mas
sas para revestimentos de partdes, madeiras para construções. mosaicos. pra.
dutos de base astaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasaos dk cimento e cal. hidráulica. pedra
Classe 21
Wh°, produtos betuminosos. impermea
Veículos em geral
bilizantes líquidos ou sob outras torcna:
Trino n." 760.830. de 27-7-66
para revtstimento e outros como na Da
virnentação. peças ornamentais de ci. Racnopeças Indústria e Comércio Ltda.
Paulo
mento ou gesso para tetos e Paredes
papel para torrar casas. massas anil
ácidos para uso nas construções. par
ouetes. aortas. DUrCõeS. pisos. %Mera:
para portas. tijolos. tubos de concreto
telhas. tacoe, tubos de vtntilação. tan•
Classe 8
cruas de cimento. vigas. vigamsrtos e
Rádios e peças complementares
vitt&
Termo n." 760.831, de 27-7-66
Termo n.° 760.824, de 27-7-66
En.,-)rsa E . tndual de Cinemas Ltda.
Apparecido Bueno de Oliveira
São Paulo
'":..ão Paulo

JOCar
Ind. :3rpsi1eira'

DE MCURA
Ind. Brasileiru

RADIOPEÇAS
Ind. Brasileira

•

A VOZ DE CURO DO SEhT7k0 XAVAN •
TE
11n•n••nnn••n
Classes: 8, 32 e 33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 760.825, de 27-7-66
Comercial e Industrial "Dangar"-Ltds.
São Paul.)

DAXGAR
Ind. B=ileira

GINE CENTER

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.9 760.832, de 27-7-66
Quifabril Produtos Químicos Istia
São Paulo

Ind. Brasileiru
Classe 1

Para distinguir: Absorventes. • acetona.
• cidos. acetatos, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras, te.
idos. couros e celulose; água - raz. aiwmina. anilinae: aluenen. alvaiade, alClasse. 8
,ntes industriais. alumlnlo era o6
Materiais e acessórios de incI-adio em imoniaco. anti-incrustantes, anti-oxidan
geral
— es, anti-corrosivos, anti-detonantee. azotatos. água acidulada para acumulado
Termo 11.° 760.826, de 27-7-66
-es, água oxigenada para fins industr1
Talmos S. A. — Confecções de
ais amônia: banhos -iam " galvanização
Roupas
benzinas. banzai. betumes. bicarbonato
•São Paulo
-te sódio. dar potássio: cal virgem carvões. carbonatos. catalizadores. celulcs
e chapas Fotogrftficas. cornposições e?.
.intores de incêndio clorcs, corrosivos
;romatos, corantes, craosots,s; descoran
tes. desincrustantes dissolventes: Pentli
Classe 36
ares fotográficas. enxofre, ater esmal_
Confecções para homens, senhoras e
tes. eestearatos; feri& filmes sensibilicrianças

TAIMOR
'Ind. Brasileira

Tèrrno n.9 760.835, de '27-7-66
Panificadora Cinco Estrelas Ltda.
São Paulo

CINCO ESTALAS
Ind. Brasileira

4

sa de tomate, mel e melado, inale, massas para m:ngaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela. nós moscada, nozes. óleos comestíveis, ostras, ovas,
Pães, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, pettt-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, segs. sardinhas,
sanduiches, sorvetes. suei de tomate e de
trutas, torradas tap:oca, tâmaras. talharim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
Termo n. 5 760.837, de 27-7-66
Comércio e Representações Dracena
Ltda.
São Paulo

DRA CENA
Ind. Brasileira
Classe 41
Para distiaguir: Banhas e gorduras alimentícias, cereais em geral, conservas
de tôdas as espécies, substâncias alimentícias em geral, carnes, verduras,
peixes e frutas
Termo n. 9 760.838 ,de
Nevada Promoções e Divertimentoa
Ltda,
São Paulo

NEVADA
Iad. Brasileira.

Classe 41
Classe 49
Para distinguir: Substâncias aiimentipães, Para distinguir: logos, brinquedos. Dascias panificadas, notadamente:
biscoitos, bolachas, bolos broas. doces saternpoe e artigos desportivos: Automóveis e veiculos de brinquedos, arae confeitos
_
mas de brinquedo. baralhos, bolas para
Termo n.9 760.836, de 27-7-66
todos os esportes. bonecas, árvores de
Dr. Wilton Magalhães
natal chocalhos, discos de arremessc
São Paulo
desportivo figuras de aves e animais.
.oçass de armar. logos de mesa. luvas
rara esporte, miniaturas de utensílios
loméaticos. máscaras paar esporte. natasísiras redes para p esca, tamboretes
e varas ostra pesca
Classe 41
Termo
n.9 760.839, de 27-7-66
Alcachofras aletria, alho, aspargos
arroz, atum. aveia. avelãs, aze:te azei Comércio e Representações de Papéis
Guaraparl Ltda.
tonas banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha.
São Paulo
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e en3 oó, cacau. carnes, chá
;areais. cominho. creme de le:te. cremes
carameas chocolates, confeitos, crave
açúcar. alimentos para animais, amido
eidSSe
amendoas, ameixas, amendoim. araruta
Aros para guardanapos de papel
"otaietes compotas. can
!•
gica coalhada. castanha. cebola. condi sgl atimados. álbuns (em branco) álbuns
mentos para alimentos, cotorantes sara retratos e autógrafos, balões (es:hnuricos rlendi 1.)res e;oce. de fru -etc rara bringuedos) blocos paro
cálculos
ras, espinafre, essencias alimentares, em- •mrespondencia blocos para
docos cara anotações bobinas brochupadas. ervilhas, enxovas, extrato de toe
ras ciac 'impressas. caderaos de escromate, farinhas alimentícias. favas fé
ver, capo: .sara documentos. carteiras,
culaa, flocos, tareio, fermentos. feijác 'Ws:as de papelão cadernetas. cadesf:gos ruras secas naturais e crie soe. Caitres de cartão caixas para csacalizadas. glicose goma de mascar. gos selaria cartões de visitas, cartões coa
Juras. grânulos, grão de biel gelatina inercials cartões 'nd:ces contai casv
go-iabada geléias, turva doce fie-va
cadernos de papel mellmetrado
mate. hortali,ms lagostas, línguas leia:- e em branco para desenho. cadernos
soruisnsado. le te em pó. legumes em ,scolares cartões esn branco, cartuchos
sInserva lentilhas. linguiça !ouro, mas
cartolina, cra ssas Planogrâficias. eu°
sas -Alimentícias. marscsos. ma:Veiga dunas de lembrança. carretêts .2c ma.
maramirro. mareseta4r mscarra, recs ()pujo. moiefonet. eevlucpos para cima

TRI
Ino. Brasileira

GUARAPARI
Ind. Brasileira

1
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Publicação amta de acórdo com o art. 130 cio Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarã
a cerrar o praao de 60 dias para o defeaaniento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas opcsiçõea ao Departamént0
Naatonal da Propriedade Industrial aquêles que se julg trem prejudicaaos com a concessão de registro requerido

mitos de papel encardena % âc de ?pape'
vi' ihdpeiao ..tioiietas tolhas •ndi, e
de celulose auar.lanapos hvror
•
irtiOreSsos livros ti-irais livros d.
com" ddade mara-iporrà,) irnarnento
n1, ' ia cie • ma ns pa -ente
ordros naoe.
•
°anéis Ir estanhe e de alurninu
pa peis iern moressão papeis eis oran.
•
aloreSSau, pt,su rantas.a oienu
para 'torrar paredes. pape almai.c coa
Ou Seri, oallta pape ;repon papei
• ia ,arvei rupermeavel datrt1 em ou
verd impressào pa pes 'em-ema.
;)• nuierni.0 .7:2 1,1e1 .mperm eã yr
-ms co lar papel para desenrws pe
pe
ra ralai UllIC t.:1!;r.. raivam l;Zall
p.t.)el vara vape para et.
tre ver. pa pei vara 1:kr7riam pape, ja
Tansa ara embrulhas papel alotam
ce Imos
1.1.e.• ,et
vaiM ar armo p.a p
e-i.o,vente papei para embruina,
o pa pe:ão 'cc. .dues
pa"el
se 'a,. de Papei ro . ;• ,o, Gr papei reli',
G. Papel ...ran‘ parentt- sacos de pai,.
9. .' t o rIt'tittS
tubos postais de carta
olhete. -li pape*
Ferino n.' 760.840. de 27-7-66
"La
rodutos Alimen. icdos
Ltda
São Paulo

LA

fariAa

ind. Brasi1irr4

locomotivas lam_has motoridos molas
amori. leras miro. ,irgas mote furgões
nanivelas navus dn:hus para choques
Para- l amas Para brisas pedais.. aandoes
urdas p ara hicrietas. alo , rara oicicie
as reboque. r a.ilmioret para elcuicv
rociai para ver.uitis selins
c'clos
-antes para veiculosJande,..s elocipe•
tes. vgreuts de Junrrole a ataaacim e
í,..eleradrii tróleis troleibus vai aes dc
,.-arros ,oletes
Tèrrno ra u 760.842, de 27-7-66
Soc iedade Mecânica laanieri .Ltda.
São Paulo

acuais fraldas galochas gravata. gor
aa logos de 'ingeria. lauetas. taguès
'•neia
aalüs. mantas. man-Irião. a.autilhaa. Da
-aras galas penhoar pu,ovet. palermas
atrUas ponches polaina5 nilamas. pu
mos. p erneiras. atninanca. regalos
obe de chambre. roapaa. sobretudos
uspensórios saldas de aanao. sandálias
•.ereres shorts sungas stome ou slacks
toucas. turbantes ternas. uniformes
e vestida*

centros de mesa, caqueteleiras caixas
para acondicionamento de al.mentos,
ealdeirões, caçarolas, chaleiras. catetei-as, conchas coadoras; distintivos, do,
bradiças; enxadas, enxadões. esferas.
engates, esgu:chos, enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espantaleiras: formões. %ices, ferro para aortas
capim ferrolhis, facas, facões, tacha.
aras ferro comum a carvão, lir:licitas.
unis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
rrelhas gano; ganchos para quadro?
Tann° na 760.845, de 27-7-66
jonzis para darruagens; insígnias; LDr. Willon Magalhães
aias, lâminas, armeiros. latas de lixa:
São Paulo
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos darCANARINHO
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, pie..
gos, parafuso.; picões, porta-gelo; p0atiras, abria-pão, parta-jóias. paliteiros
Classe 42
aaaelas, -oldanas. ralos para aa-,as, rebiPara distinguir. Aguardentes. aperitt
tes, regadores; serviços de- chá e caf&
vos aniz batei brauoi.., conhaque cer- serras, serrotes, sachos. sacarrolha; tevejas, ternet, genebra, gira latina fico-. anuas taairres atlhadeiras. torqueze,
ta s. (lactar, punch, pipermint, rhum tenazes. travadeiras, telas dt arame, tor-,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
' eiras. trincos, tua-os para encanamento,
atoada vinhas espumantes, vinhos
•:rilhos para pulas de correr. taças,
quinados e whisky
travessas, -turi'oluos; vasos, vasilhames

Ind. Brasilkira

Classe 6
Para distinguir: Acessórios par nímiomóvris máquinas para ajustar, bombas
d ear comprimido bombas lubrificantes,
compressores, máquinas brunidoras, máquinas betoneiras, válvulas para óleo
Urina n. 9 760.843. de 27-7-66
Durn•I'lex Materiais de Revestimento
Ltda.
Sia Paulo

DURA -FLEX.',

Ind. Brasilmira

Termo n' 760.850, de 27-7-66
• Coas:Taloa:1 "7,4endes-Santos Ltda.
SIO P21/1.0

MENDES-SANTOS
Ind. Brasileira

Classe 4 I
banias e gorduras ali Classe 16
ir...rateias. Cereais em geral. conservas
Classe 16
Para distinguir: Materiais para C011Strt1do Vidas rtS especies, subsiâacias
Para distinguir: Materiais para revesti- 00 C decoração de prédios e de estradas
• -atidas eiii geral. carn.-s, v:rcluras e mentos de piso se paredes. e. para detrutas
Tarmo n. 9 760,851, de 27-7-66
_
coração de 'vadios
Bar e Lanches Oriente em Flôr Ltda.
n." 760.841 , de 27-7.66
T:Tnto n." 760.844. de 27-7-66
São Paulo
Drogabruao Lida
Supernac — Indústria e Comarcio
Produtos AhmanticioR Leda
São
ORIENTE EM FLOR
Sâo Paulo

DROGABRUNO
Ind. Brasil^ira.

SUPERNAC

Id.

Classe
Cl;stiagllit" :StibStanCidS

C

produtos

ui s'flS pr.-parados para serem um

dos na m-dicina c na farmácia
ri." 760 .8-1N, de 2 7 -7-n6 -Jose li Ilatti dos Santos

JAMBCAR
End. Brasil^ira
..d

Para 1/s1n),41„, Veiculo:, e ;tad., 'arte,
twearantes Aros para hi-dicletas iuro,
cnenv• is auto cpm,nhews a viôes amor
tc- ,. dores savnncas -te câmbio Parcos
Neolirs h,a,,os para •'-.mulos
ta cdrrinhos -te màr
rarretas iam!
1-,;'.,n,•tP5 carros ambulantes 7.att/ItntieN
carro,. .rdrores carros hei, os carros
ranoi i , a carros irrioadoes carros cal
Na(' .darroLerias ^hassis chapas cir
eulare. veiria -a anhos le •eleuios
correraros para vaamioa direção fesh
aad eiras e , tribos escadas -omnres edivarlores parir nas,Roeiros. e Para zarOk,
ennaes -tara r'arros eixos :e direaâa
freios, fronteiras para veicu.os, guieira)

Classe 41
Para distinguir: Banhas e gorduras alimenticias. cereais em geral conservas
de Padas as especies, substâncias alimentícias em geral carnes verduras, peixes e. _frutas
Têt-nio 11. 9 760.849, de 27-7-66
Beationa Indústria e Comércio Ltda.
S5 p Paulo

BERTIOG4

Ind. Brasileira

Classe 12
Para distinguir
Arruardentes aparai
vos, anil. bater, brand-y, coariaaue cer•
Têm on." 760.856. de 27-7-66
Indústrias Magestic Ltda.
São- Paulo

e verruma •
Temo n.' 760.852, de 27-7-66—
Sobracil -- Sociedade Brasileira de
C-istais Ltda.
São Paulo

SOBRACIL
Classe 14
Para distinguir genéricamente cristais,
vidros 'e seus artefatos, não incluídos
em outras classes
Tann° n." 760.853, de 27-7-66
Produtos "Seoramac - Ltda.
São Paulo
.

SEORAWW
Classe 41
Para distinguir genéricamente produtos
alimentícios. preparados ou não
Termo n.9 760.854, de 27-7-66
\na Paula--s Indústria e Comércio
Artefatos de Cimento Ltda,

ROCHESTER
IND. BRASILEIRA

de

São Paulo

ANA PAULA

Ind. Brasii,ra
'ara listinoutr: Artigos a vestuarica
• eod,i7's leiras em gerai
Agasalho,
ventais alnargaraa
amuas, alasas
altas botinas hl, isões. n pas naba
reatros honés ca pacetes c ' .01a8 :ai a
aças casacâo coletes ca pas chales
achecol
cal,a rlus
.1111ffie , ,b
eterna
untas crmhinai. óes ,Orillahos calca
genbnrae e -Ie
,5I& &'S :ia.
-airosas
-armseta
-am'so!=i'o:R-3 I .5
. a f'ra!`
et011$O5
das.

(15

Cii

•1:ts

tantastat tarda., pd:e rnditare. cr

Classe 11
Classe 16
herragens. ferrair.entas de pada aspécie.- Para distinguir genéricamente artefatos
cutelaria em geral e outris magos de artefatos de cimento não incluídos em
autras clisses
metal a saber: Alicates, alavancas ar
niaaõas de metal, abridores de latas
T-rino n.9 763 855. de 27-7-65
arame :iso ou farpado assadeiras açu
Torre Ei Batista
aremos: brocas, bigornas. baixelas
São Paulo
landedas bacias, baldes, bunhumeres
irdes: cadinhos cadeados castiçais, co
• NUTO ESCOLA
'leres para pedreiros correntes cabides
LISBOA
'ha vesi cremones chaves de parafusos
-onesiões para encanamento, colunas
rasas •te merai para OottõeS, canos lu
,1 -ar' 'boi es
trn(1.1 . h. pyrs ,t1108,ClAsy:: 33
dbe,,ões,
cane,:as. mapas, CaChepOtb.
Titulo •
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Publicação feita de acordo som o art. 180 do Código da Propriedade 1.ndustrial. Da data da publicação sonnegará
prazo poderão apresentas suas oposições ao Departamento
a correr o prazo da 60 dias p ara e deferimento do pedido. Durante Case
segistm requerida
Nacional da Propriedade Xladustrtail aquêles que co julgarem , 'Prejudicados com a esncessâo dC,

Termo n.° 760.857, de 27-7-66

Vladimir Allegrini de Mello
São Paulo

CONTORGA
SERVOCOS CONTÁBDS
‘.
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 760.858, de 27-7-66
Velasco Ei Labello

São Paulo

ttEFRIGERAÇ X0
RIO. BRANCO
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de refrigeração em geral: câmaras frigoríficas, balcões frigoríficos, refrigeradores
Temo n.° 760.859, de 27-7-66
Ayrton Luccas Ribeiro
São Paulo

ATJTO ELETRICO
VA2LLITIS
Classes: 8 e 21
Titulo de estabelecimento

Têrmo n.° 760.860, de 27-7-66
Ludovico Alvaro Ferra ri

:ulares para veículos, cubos de veículos.
:orrediços para veiculo% direção, desli.
S'adeiras, estribos, escadas rolantes. ele
vadores para passageiros e para carga
mgates para carros. eixos de direção
raia% fronteiras para veículos. guidão
xotnotivas. lanc.has. motociclos. molas,
notocicletas. motocargas. moto furgões
nanivelas. navios, ônibus, para-choques
iara-larnas, para-brisas pedais. amibas
adias para bicicletas,, raios lera
as. reboque. radiadores para valerias
.odas para veículos, selins. triciclos.
•antes para veiculas, vagões, velocIpe.
tes. vegetas de contrôle do rfogador •
rcelerador. tróleis, troieibus varaos er
carros. toletes para, -narras
Termo n.° 760.862, de 27-7-66
Terraplanagem BR 2 Ltda.
São Paulo

OWW*0

mIP1
eggin
`,32.11
w r;
r-..tlai
r.lí,

/
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Classe 41

Para distinguir: Café em grão, torrado

e moído
Termo n.° 760.861, de 27-7-66
Maurq de Freitas 1Viargarido da Silva
São Paulo

MARGARIDWS
Z rido Brasileira
Classe 21

Para distinguir: Veiculos e suas nartes
integrantes: Aros para bic.icletas, ante.
móveis, auto-caminhoes, aviões, amortecedores. alavancas de cambio baecos
Grogues. braços para veiculas, bicicle
ea5, carrinhos de mão e carretas, eamiOrmetes. carros ambulantes. caminilrões
carme. tratores, carros-berços. carro.,
tanques. carros-irrigadoes. carro% cor

,Gsgt4 cososatoo, (tucá; chopu

Novalp Produtos Eletrônicos Ltda
sempenadeiras, exaustores para forjas,
São Paulo
esmeris, fresas, marteletes, máquinas de
abrir , chavetas, máquinas para cortar e
OC
2'
serrar, máquinas de furar, punçoneiras,
1 Ta diácstrLa roolloi.
prensas, politrizes, placas e ferramentas
para tornos„ plainas d emesa, serras
mecânicas, tornos mecânicos, tupias, teClasse 8
souras mecânicas e tesouras rotativas Para distinguir os sreguintes artigos olá.
'Ticos: Rádios, aparelhos de telovisão,
Termos os. 760.865 e 760.866, de
/ick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare.
27-7-66
asa
Vigotnac — Máquinas e Equipamentos ha: de refrigeração, enceradeiras,

a

Industriais S. A.
São Paulo

BR 2
I nd. Brasileira

VI GOEQ-C

riradores de MS fogões, fornos e foga,'
-eiras elétricos, chuveiros, aquecedoren,
ialanças, ferros elétricos de engomar o
nassar. batedeiras, coquetelelras. cxproa
mcdores liquidificadores elétricos. (Ia&
minas para picar e moer legumes e
:arne, resistências elétricas. Eervodoreo.
-!stufae„ ventiladores, paenlas o bules
elétricos, refletores, relógios de ar rue'
mcieradn formas elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográficas. camõ
aninhas elétricas, garrafas térmicas oz.
ladores automáticos. lâmpadas. apare.)
hos de luz fluorescente. aparelhos do.
.0municação interna, esterilizadores coup
iensadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas de

Classe 6
Classe 25
operatrizes,
Para distinguir: Planos projetos paroa Para distinguir máquinas
realizações de trabalhos de terraplana- máquinas texteis, máquinas para fins industriais e suas partes integrantes: Cagens
landras, espuladeiars, fixadoras ,máquiTermos ns. 760.863 e 760.864, de
nas de costura, motores dínamos, gera27-7-66
dores,- engrenagens para máquinas, freSoinmer-Remos Comércio e Importação sas, esmeris, politrizes, tesouras mecâde Ferramentas Ltda.
nicas, tornos, máquinaS de furar e cenSão Paulo
trar, máquinas de lavar e passar, máquinas de tricotar, máquinas transportadoras e turbinas
torrente. tusivel. aparelhos fotográficos
SO BR—REMOS

São Paulo
ca.Rugo.

tenazes, travadeiras, telas dt arame. tor- ,ouras, talheres, ntlhadelras, torqueze.
neiras, trincos, tubos para encanamento .enazes, cavadeiras, tm'as dt arame. ta>
-rilhos para pirtas de correr. taças, seiras. 3incos, tubos para encanamento
'avessas, turibulos: vasos, vasilhames crilhos para pistas de correr, ,taças,
e verruma
'.ravessas, turibulos; vasos, v-asilhama9
Classe 6
e Ver1111110
Para distinguir máquinas operatrizes e
Tèrmo n.° 760 .867, de 27-7-66 ii
suas partes integrantes: Calandres, de-

Classe 11
Ferragens. ferramentas de toda espécie
cutelaria em geral e outris art:gos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latos
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas. baixeias,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co•
Uras para pedreiros, correntes, cabides:
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento. colunas.
caixas de metal para portões, canos de
meatl, chaves de fenda chaves Lsglêsa.
cabeções, canecas: cipo% cuchepots,
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
caldeirões, caçarolas. - chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreias
estribos, esferas para arreios, esrjuma•
deiras; formões, %ices. ferro para corta:
capim, ferrolhis, facas, facões, feche.
duras ferro comum a carvão, fêruteiras,
tunis. fôrmas para doces, freios pare
estradas do ferro, frig:deiras; ganchal
grelhas. garSas, ganchos para quadros
tionzis para darruagens: insígnias; limas, lâminas, liroreiros, latas de Buo;
jarras; mackadInhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, dar'
retas, matrizes; navalhas; puas; pus, gire.
gos, parafusos, picões, porta-pêlo; 1:roseiras, porta-pão, porta-jóias, paliteircs
panelas, :roldanas, ralos para pias, rebites, regadoro3; serviços de chá s eafê.
sermo, serrotas, sachos, mcarrolha; tesourara, talhem, ladhadeirco, torgunc,

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a sabes: Alicates, alavanca/3, ar.
mações de metal, abridores de latas
porta-facas, pores, puxadores. recepta.
culos, salelros; serviço de chá; taças
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas. bigornas baiuelas
bandellas, bacias, baldes, bimbonieres;
bules; Cadinhos, cadeados, castiçais, co
!heras para pedreiros correntes. cabides
chaves; cranianas, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos
ma& chaves de fenda. chaves isglêsa
cabeções, canecas, aipos, cachepots
centros de mesa, coquetelciras, enlace
para acondicionamento de af.,:mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, eafetel.
mo, conchas. coadores; distintivo% do.
bradiças; enxadas, enxadões, esferas
engates, esguichos, enfeites rej...ra arcaica
estribos, esferas para arreias. espuma,
&eiras; formões, alces, ferro gwo cortar
capim, ferrolhis, faces. facões, fecha.
luras ferro comum a carvão, 'esuteiras
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas da ferro, frigideiras: gane-1103.
grelhas, garSos, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insignizs; IS
mas, Mminas, liroreiros, lotas de 11x0;
larras; machad:ahas, molas para porta.
molas para venezianas, /martelos, tarretas; matrizes: navalhe.s; puas; pás, çre.
gos, parafusos, picões, porta-gê/o:
seiras, porta-pão, porta-loisI. psrliteirc4
',anelas. roldanas. -aios para I:rins,
'as, regadores; serviços de chã e G-DM
serras MIMO, sackun .4.1e2giM&Ii/3

e cinematográgicos. filmes reveladoe,
binóculos. óculos, aparelhos de aproxl.
mação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas paro taro
doméstico
de 27-7-66
760.868,
Têrmo n9
Publicores — Publicidade, Contabilicla.
de e Representações Ltda.
São Paulo

PUBLIC ORES
Indo Brasileiro;,
Classe 32
'
Para distinguir:Almanaques. agen
anuários, álbuns 'impressos, boletirâ, ca.
tálogos, edições impressas, revistas, br.
gãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea.
tra:s e cinematográficas, programas
circenses
ermo n.° 760.871, de 27-7-66
Empala Auto-Onibus Ltda.
São Paulo

Classe 50
• Para distinguir: Transportes C10 pr.KWO

odunea êtkeNx esçffew..1,„,-'

•
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IVrARCAS DEPOSITADAS
Publicaçeo feita de sweedo com o ext. I10 do Oddigo • tia Proprietiatb Industrial. Da data da publicaçie

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo Poderá* apresentar suas opoidgõee ao Departamento
N. Nacional da Peoprledads Industrial aqueles que te Miarem P redicados aesis a ooneezsao do registro reeeridO

Termo n° 760.869, de 27-7-66
Aii:to Elétrico Três farõis Ltda.
São Paulo

de senhoras e de crianças, calções, cal
cas, camisas, camiso'as. cambetaa
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
laias, casacos, chinelos. locain6s, achar
oes. fantasias, fardas para militares. orr.
TRES PAROIS.
eglais, baldas, galochas. gravata& gois
Ind. Brasileira
roa logos de lingerie. laudas, laquêsi
e
luvas. tigas. lenços. mantem meias
Classe 8
Pará:, distinguir: Componentes elétricos .naiem mantas, mandrião, :matilhas, paparaiveiculos, acumuladores, condutores cós. paras. penhoar. pubsves. pelemos.
ponches. polainas pijamas, pue cabos elétricos, bobinas, condensado- pengas.
nhos. perneiras. guizo:mos. :natos.
3
tes. dínamos
robe de chambre, roupas, sobretudos,
l'ermo n" 760.870, d e27-7-66
suspensórios. saldas de taalm, sal:adias.
Ithpala Atito-,Onibus Ltda.
ureteres, shorta sungas, ateias ou siacksi
São Paulo
toucam turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.9 760.875, de 27-7-66
Comac — Materiais Para Construção
Ltda.
autoàffits
ala
São Paulo
'100MAC
Classe 50
Ind. Brazilei-ri.
Par distinguir: Transportes de passa— '
geiros, bilhetes e passagens
Classe 33
Teruip n.9 760.872, de 27-7-66
Representações
Algolã Comércio de Residuos Testeis
Ltda.
Termo n.° 760..876, de 27-746
São Paulo
javali Engenharia / e Construções Ltda.
São Paulo
A.T.n0a
I.. Lnc. Brasileiré.
• ;Anal."
Jf
ind. Brasileirii"
C./asse 4
Para-, distinguir: Algodão bu
r- to e estoClasse 33:
31. pas para fins industriais
Engenharia e construções
Termo n! 760.873, de 27-1-66
Térmo n.s 760.878, de 27-7-66
'Casa de Carnes Alaska Ltda.
Six — Indústria de Artigos Para
. São Paulo
Brindes e Presentes Ltda.
t2
São Paulo
5

chapas para coberturas. caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificaVias premoldadas, estuque. emulsão de
base asUldco, estacas, esquadrias, estria.
turas metálicas para construções, luar
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
te luirrolés lagas, lageotam material lar
Jante contra frio e calor, manilhas, musas pira revestimentos de partdes. macieiras para construções, mosaicos. pradutos de base asfáltico, produtos para
tornar irapermeabilizantes ai ergam"
eu de cimento e cel, hidráulica, pedregulho. produtos bettmdnoaos, impar:nesbilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento rs outros como na pa.
vimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso Para tetos e Paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construoes. par
quetea, portas, portões, pisos ~oleiras
para portas, tijolos. tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vintilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
visses
Têm* n.e 760.880. de 27-7-66
Comércio de Roupas. Bailar Ltda.
"
São Paulo -

"BELLAR"
Brasileira'

I índ.

Term on.9 760.882. de 27-7-66
Bar e Lanches Leopoldina
I São Paulo
I
nd.
ind.,

Brasileira;

Classe 41
Lanches de: aliche, mortadela, presunto,
queijo, salsichas, roz-bife e churrascos
nano ai 760.883. de 27-7-66
Serralheria Nossa Senhora Aparecida
Ltda.
São Paulo
I+IOSSA SENHORL

tncl•iraefi
ABrasileira
lf
'Classe 3
Aço em bruto. aço PreParado,
foce, aço pare tipos, aço fundido, neti
carcIalmenb trabalhado, aço Mia aço
•eflaado, broxas., bronze em bruto os
Parcialmente : trabalhado, bronze de
mergants, bronze em -per, bronze em
!mirra, em lio, chumbo em bruto ou
oarclaknente preparado- cimento ma
taco. cobaltc? bruto ou parcialmente
vahalhade: couraças, estanho bruto as
mrciakaente trabalhado, ferro agn bruto,
na barra. ferra -cangada, ferro. velha,
acua em bana ou parcialmente traba'hada gula temperada gusa maleavel,
usinas de mesa
. lata em falha. [atilo
In falha, Ilidia em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica Ilmarns,
magnésio, manem& metais aio (tabahados ou parsdalmente ~adi» metais em ZUM. metais estampadas,
netab para molda. dignei, ouro, zinco

Classe 36
Para distinguir: 'Artigos de vestuários
roupas feitas ens geral: Agasalhos
1x/entala, alpargatas, anáguas. blusas
rotas, botinas, blusões. boinas babe1 -.4 bonés, capacetes,. cartolas, caramia/ casacão: coletes, capas, chirles
cacherols, calcados, chapéus, cintos
datas. combinações, corpinhos. calças
: senhoras e de crianças :calções. cai
AUSEjl
-as,cmi.ol seta/
corrugado e' zinco liso em fédbas
Ind.. Brasil eiri
"SIX"
-rreeiss, ceroulas, colarinhos, cueiros
Têrmo
Brasileire
1 760.884,.,de 27-7-66
Jatas, casacos, chinelos, dorntrile, achasses, fantasiam fardas para militares, ca Condauto
çoihárcio de Automóveis
Classe 41
Ltda.
ecoais, fraldas, gabaras, gravatas. gorra distinguir: Carnes verdes em
Clame 35
São Pauto
geral
Couros e ptles preparadas ou não. ca- os. opor: .de !ingeria laquetas. 'aqui*
ama, couros, vaqutta& Peites& e ar• ovam lig* lenços, errantes, meias;
Termo n9 760.874., de 27-7-66
maiô& mantas. mandrião, mantlibes, pissvortatrron
Padaria e Confeitaria Ma Verde Ltda. tefato das mesmos: Almofadas de coa et6s. palas. penhoar, pulover, pelerinas:
ros. arreios. bolsas. carteiras, calma
Ind. Brasileira
São Paulo
ponches,
polainas,
pijamas,
pa.
reunas,
chicotes de couro, carneiras. capas para
~eiras, quimera" regalam
álbuns e para livros, embalagens de
— V R Dr "n
43eace 21
-oba
de
chambre. roupão. cobreados Para tustmenini
estojo&
guarnições
muno.
de
couro Pura
Velculoa e suas Partes
£n&. Braai1eir
automóveis, guarniçries para porta-Mo mspenstirios, saldas de banho, sandlitas. Integrantes: ArM. para bicicletas auto.
eueteres.
*arta
sungaa,
atolais
ou
slacks
cos. malas. maletas. porta-notas, P oriatensos, unam= móveis, auto-caminhões, aviões. amas
Classe 41
davam porta-niqueb, pastas, pulsebar toucas. turbantes
tecedores, alavancas de cambio, barcos,
e
~doa
Pão
de couro, rédea& selins, sacos para vin.
brecam, braços para vela:loa biddso.
Térmo n.e 760.881, de 27-7-66
deu sacolas. saltos. solas e solados.
Térmo ne 760.877, de 27-7-66
taa, carrinhos cie mão e carretas. camiManufatura de Material Didático . nhonetes, carros ambulantes, canstotties,
Abinho Indústria e Comércio de Roupas Tiranias para arreios e valises
Pica Pau Ltda.
g Guarda-Chuvas Ltd?
carros, tratores, carros-berços. carrosTêrmo n9 -70.879, de 274-66'
-São Paulo
.anques, carrosdrrigadoes, carros, carSão Paulo
Materiais • Para Construções Mavana
riças, carroceries, chassis, chapas cir
calares para veiculas, cabos de velados,
São Paula
.ABIE/0""
carrediços para i veiculo& direção, dedo
PAU"
QICL
-41d. Brasileira
gadeiram estribos. escadas rolantes. eleIZIOTWal
.Znde
Brasileira'
vadores para passagetrot e para carga,
Brasilet ra
Classe 35
freios. fronteira* para velados. guidão.
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 32
iocomottvas, lancbaa motociclos, molas.
a roupas feitas em geral: Agasalhem
passe 16
Para distinguir: Almanaques, apeadas, motocicletan, mOtocargas, moto furg5ea
,
!ventais alPar~. magnas. blusas. Pare distinguir! Materiais para constru- anu.:idos, õlbunslenpressom boletins, ca- manivelas. ravina. &dna parachoques,
boinas, baba- ções decorações: Argamassas, argila. ttilogo/ edições impressas, :revistas, õr- para-lansas, para-brisas, pedais, penteiem
Dom. botinas, blustles,
ibouros. bonés, capacetes, cartolas, cara- areia. ar:cicios, batentes, balaustres. blo. gãos.de publieldades, programas radies rodas para bicicletas.. raios •esa bkide.
191:108. casacãa, coletem capas, dsalas aos de cimento, blocos -para pavimenta. %Ricos, Mdlo-,televisiorradam peças tea- tas, reboque, radiadores para veicula,
~bemol& calçados. chapem data* ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
trais e cinematográficas, programas rodas para veicules. selins. Mele/or. ti.
dataa, corabbrações, corri** calças isolantes, calinos, caixilhos, cdlunas,
ates pare veiculo!, vagões. velocfpe,.
gL,

• r alui
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ARCAS DEF'O'SIT
earagprd
Putlicaçflo .feit Z eerdo coai o art. 1£0 do Código cinopr2edade Industrial. Da Sal.'a da publieas
a (mirar O prazo de 60 wes para o delei-iinento'do pedido, Dir...to s.o priaso pode:f.e api-cr:sivar suas operilçass ce • Dapartmento
przjudictdoz cum a COLICWiejj (o rsgriTo SQUCrief
UR:dual dt Propriedade Industrial aqueles que se
.........1032M.C71C41..1,1,7 1.9.1. -

• 31.76.:20

varetas ee contraia do afogador e
acelerador. tróleis, troleibu& vataes de
carros. toletes paia carros

Termo ii. 760.885, de 27-7-66
Moviinalh a-- Malharia e Confecções
Ltda.

Sao Paulo'

"NOVIUALHÁ"

tais em massa, aretais estampalos,
metais para solla. niquel e zinco
Teimo n.5 760.889, de 27-7-66
Comércio de Óleos Verdol Ltda.
São Paulo

"TERDOL"
Ind. Brasileira'

Ind. Brasileira.

Classe 41
üleos

Liurse 36

uno n." 760.890,' de 27-7-66
Pibal Comércio e Indústria de Móveis
Estofados Ltda.
São Paulo

Para distiuguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara•
puças, casacuo, coletes, capas, chales
cachecols. calçados, _ chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
saias, casacos, chinelos, dominós, acharcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
pes, fantasias, tardas para militares, cofegials, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas, laguês,
luvas, ligas, l enços, mantôs, melas,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. maletós, palas, penhoat, pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, puilhas. perneiras, timmonos, regalos.
robe de chambre, roupâo, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
meteres, shorts, sungas, stolas ou Glacio
toucas. turbantm, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. v 760.886. de 27-7-66

Fiar e Lanches Silfer, Ltda.
Sio Paulo

"SII.FlikZ"
Inci. Brasileira
Classe 41
Lanches de: aliam ino . tadela, presunto,
roz-bife, queijo, salame, salsichas e
churrascos

Termo
760.888, de 27-7-66
Açocata — Comércio de Aços e Ferros
Ltda..
São Paulo
" AÇUCATA"

Ind. . Brasileira
Classe 5

Aço em bruto, aço preparado, açc
doce, aço para tipos. aço fundido -Liçc
parcialmente rrabalhatio aça palio, açc

refinado, bronze. bronze em bruto oe
parcialment ,, trabalhado, bronze di
manganês, bronze em pó, bronie eis

"PIB \L"
Ind. nrasileira

Termo a." 760.892, de 27-7-66
Gran-Creme Café Ltda.
São- Nula

fálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmen t e trabalsado, ferro em landa
em barra, tarro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente caba"ORAN"
ihrdo, gusa temperado, gusa anileavei,
Ind. Brasileira
lamalas de metal, late em ferira. latão
em %lin:, Latão em chatas, lata° em
41
vergalhaes, ligas inetalicas, araalha.s,
Lanches de áliche: pr,:sunto, roz-bife,
raaanésio, ceanganês. metais não fraba.
queijo, mortadela. salema, salsichas e
tilados Ga parcialmente trabalhados, mechurrascos
teis em massa. metais estampalos.
Termo n.5 760.894. de 27-7-66
Tèrnio n." 760.895, de 27-7-66
E, Gaivão Ltd-,
Lanches Boucinhá Lida
São Palia)

São Paulo

"PAPA—V=0"
ts. Ind. Brasileira

.Classe -11
Pimentões e beringelas recheadas, bata_ Ciam: 40
tas fritas maionezes, rizotos, lasanhas.
Vlóveis em gerai, de metal, vidro. de arroz, feijao, arroz de braga, bife à
içc madeira, estofados ou aào, incha milaneza, bife a cavalo à portuguesa.
ave ióveis para escritórios: Armários
ravioli e chio rascos
irmários para banheiro e para roupa,
Termo n 5 760.896, de 27-7-66
asadas, alinotadas. acolchoados pare
Indústria e Comércio de
móveis, bancos. aalcõee, banquetas
Roupas lacta
bandeias domiciliares. berços biombos
São Pau o
cadeiras. carrinhos para chá e ca2
conjuntos para dormitórios. conjuntos
liara sala de Jantai e sala de visitas
"LEL PRAIA"
“untos para terraços. jardim e praia
Ind.
Brasileira
.onjuntces de armários e gabinetes para
-opa e cosinha. cairias cabides. cadeira.
Classe 56
lira rias, ‘.-aeiras de balanço, caisa: 'Rara distinguir: Artigos clt vestuários
ie rádios, :o.chões, colchões de molas e roupas. feitas ein geral: Agasalhos,
lispensas, divisôes. divans discoteca aventai. olpargatas, anáguas, blusas
te madeira, espreguiçadeiras. escrivani botas, botinas, blusêcs, boinr.:3, baba.
mas, estantes: guarda-roupas. mesa,
louros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
nesinhas mesmhas para radio e telev.
puças, casacão. coletes, capas, chales.
ece mesinhas, pa-a televisão. moldura
eachecols, calçados. chapéus, cintos
sara quadros narra- retratos. pultrarie
cintas, combinações, coi . pialms. calças
ooltronas-carnas. prateleiras. porta -cha
de
senhoras e de crianças. calsões, calam as. travesseiros
os. sofás so
ças. eamua.as , carm,soins, camisetas
vitrIne.5
euecas, ceroulas. coe:lanhos, cueiros
Termo n." 760.891, de 27-7-66
saias, casacos, chinelos, donunós, acharEntreposto Hatiriense de Pesca Ltda. 923, fantasias. -fardas para cailaares, co.
S;io Paulo
'egiais, fraldas, galocluts. gravatas, gor
ros. logos de ,Ingerie, jaquetas, 'tiques
;uvas, ligas. lenços, mantos, meias.
"BA.RIRIENSE"
maiôs. mantas. mandriá°, mantilhas. pa .
Ind. Brasileira
!oeupas, [-mel es, polainas. pijamas, pu
anos, perneiras, quimonos, regalos
Classe 41
Peixes, sardinhas, peixes em conserva, robe de chambre, rolpão. sobretudos
carnareo siris, polvo, lagostas, ostras suspensórios, said.ae debachta, sandálial,
sueteres, sborts. sungas. stolas ou siadas
Termo n." 760.893. de 27-7-66
roucas. turbante, ternos. ur.orraes
(;reco Máquinas Ltda,
e vesadas
São Paulo
Termo n.° 760.897, de 27-7-66
Caieiras Leminação de Ferro e Aço 1
Ltda.
Saci Paul(

"BCUO 'NUA"
Ind. Bra.sileira.
Classe II
Larahes de: aliche, mortadela, presuino,
queijo, salsichau. roz-bife e churrascos
Téenio a.° 760.898, de 27-í-66
- Comércio de A utomóveis

Ltda.
SãO Paulo

AUTOMOVILLE"
Ind. Brasileira.
Classe 21
Para distinguir: Veicu/os e suas partes
ntegranies: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões, aviesee, amor.
,ecedores, alava: aa de cambio, barcos,
breques, braças para veiculas. Imelda.,
tas, carrinhos de mao.e carretas, cama,
ihonetes, carros canaulantes, caminham
eurros. t:atores. eu s-as-berços, carros.
renque% carrosarrigadorea carros, cata
^oças, carrocerias. chassis, chapas cir.
:tilareis para velculos, cubos de veiculo%
-orrediçoa, para velculos. direçace. deslie
indeira.s., estribos, escadas rolantes, elevador . para passageiros e para carga,
mgates para carros. elaos de direção,
freias. boateiras para veículos, guidão,
ocomotivas, lanchas, motociclos. molas.
'motocicletas, motocureas mota furgEras,
manivelas. navios ônibus, para-choquea,
lamas, pa ,m-brisas. pedais. palitas%
-odas para bicie,cias, raios para biciclee
?as, rebatjue, raaiadores para valcula"e
°das
veaculos. seuins. triciclos.
ranta.s paro v,aculos. vagões, velocipaa
ieta va:etas de contreile do afogador e
ec&erado, taolels. tre.eibus, animes de
carro Toletes mera carros
_
•n•/83
T.:rwo a.° 760.899, de 27-7-66
Comercial Safira Ltda,
São Paillo

"GREGO

barra. em fio, chumbo em bruto ou
I nd. Brasileira
parcialmente preparado cimento me
fálico, cobalto bruto ou parcialmente
Classe 6
trabalhado. couraças estanho brutc
Alavancas. amassadeiars de concriao e
traba
lsado
ferro
em
brut,
parcialmente
barro, máquinas para abrir chavetas,
em barra tarro manganês ferre velho máquinas para arqueação de embalagusa em bruto ou parcialmente traba gens bombs hidráulicas, blocos, -MU^
lhado gusa temperado. gusa maleave; tas, caldeiras, máquinas compressores,
!Salinas de metal, lata em tôlra lata, máquinas adaptadas, na construção a na
em falha latão em chapas latão eis conservação de estradas máquinas para
vergalhbes, ligas metálicas. litnalhas lavar roupas e pratos, macacos, motomagnésio manganês metais não traha res elétricos, máqu inas para malharias e
máquinas operatrizes
Ciados ou parcialmente trabalhados. ,ne•

"C AIILAS"
Ins l . Brn.rileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, rico palio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Parcialmente trat . alh.ldo, bronze de
manganês, bronze em p& bronze em
barra. em fie. chumbo em bruto 0-.3
parcialmente per ada cisesuto

I

'SAFIRA"
Brari I ei ra

Iflhl.

Classe. 11
Ferragens, ferramentas de tada
cutelaria em geral e outris airgos de
metal a-., 12er: Alicates, alavancas, as'.
maçÚcs de metal, abridores de tatua
arame Una ou 'arpado. aseadeircs, agua
careircas; brocar, biaornas, balneia%
h andeilre, barlae, beldrea bimbanieress
aulas: cadinho.% cadeados.
[fr etes pira
carer--e.

11
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 cr as para o deferimento do pedido. Durante Case prazo poderão apresentar suas oposições ao Departament•
Nacl nnal da Propriedade Industrial aquêlas que se julg arem prejudicados com a conceasão do registro *nutrido
chaves: cremones, chaves de parafusos nação. abat-jours e lustres máquinas
conexões para encanamento. colunas
para lavar roupas para uso
Jomestico
Caixas de metal para portões, canos dt
mearl, chaves de tenda chaves isglesa
Termo n 9 760.902, de 27-7,.66
Cabeções, canecas. cios. cachepots
Cezar Boggiant
Centros de mesa. coqueteieiras caixas
São Pauto
para acondicionamento de ai:mentos.
caldeirões, caçarolas, chaleiras. catetei"ZEFL;',RINO",
tas, conchas. coadores; distintivos: doInd. Brasileira
bradiças; enxadas. enxadões. esteres .1
engates, esgu:chos, enfeites para'arreios t
Classe 1
estribos, esteras para arreios. -es pumaÁlcool
;Seiras; formões. %ices, tarro pare zortar
Termo n.9 760.903, de 27-7-66
capim ferrolhis, facas, facõee, techa
Agro Industrial Lagoa Bonita Ltda,
duras ferro comun. a carvão, têm:teu-is
São Paulo
funis fôrmas para doces, freios, nara
estradi.s de ferro, frig:deiras; ganchos.
grelhas gar 4os, ganchos para quadros
"LAGOA BONITA"
gonzis para darruagens; insígnias:
Ind. Brasileira
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
Jarras; machad:nhas. molas para porta
Classe 16
molas para venezianas, martelos dar•
Telhas e tijolos
retas. matrizes; navalhas; puas; pãs, pre.
Termo n. 9 760.904, de 27-7-66
gos. parafusos, picões, porta-gélo:,
Eugenio Dionello
seiras; porta-pão, porta-jóias. paliteiros
São Paulo
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, regadores: serviços de chã e café
'`PRANSPORTADORA
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; teDIONELLO"
souras. talheres atlhadeiras. torgueze.
tenazes, travadeiras, te.as dt arame, torClasse 33
neiras, trincos, tubos para encanamento
T'itulo
trilhos para .irtas de correr. taças,
travessas, turibulos; vasos vasilhames
Térric; n. 9 760.905, de 27-7-66
e verruma
Orgarização Contábil Primavera Ltda.
São Paulo
Termo n. 9 760.900, de 27-7-66
-.Parificadora Rosinh aLtria.
São Paulo
"PRIMAVERA"

"ROSINLIA"
Ind.. Brasileira
Classe 41
Pão
Termo n.9 760.901, de 27-7-66
Aristides Ziglio
São Paulo

"ZIGLIO"

Classe 8
Para distinguis os seguintes âtigos elétricoss Rádios, aparelhos de televisão,
pick-tips, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p6. fogões. fornos- e fogareiros elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomat e
paçsar, batedeiras. toqueteleiras. exareinedores, liguidificadores elétricos. máquinas para picar e moer legumes e
Carne. resistências elétricas, fervedores
estul=as. ventiladores, oaenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrig erada formas elétricas, máquinas
fotog ráficas e cinematográfas, campainhas elétricas garrafas térmicas. rapadores automáticos. lãmpadaa apare.
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
totnunicação interna. esterilizadores coo.
g ensadores. bobinas." chave* elétrieas
isomutadores. interruptores. tomadas de
errente. fol g at aparelhos fotográficos
cinematográgicos. filmes revelados.
btritScialos, óculos, aparelhos .de
. aproe!-

.novels, bancos, balcões. banquetas
)andelas domiciliares, berços.. biombos
:adeires. carrinhos para chá e café
:onjuntos para dormitórios, conjunto:
para sala de tanta: e sala de visitas
.oniuntos para terraços, jardim e praia
eonluntos de armários e gabinetes pare
copa e cosinha. camas cabides, cadeira:
giratórias. cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
lispensas divisões, divana diseoteca,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas,. estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas mesinhas para rádio e televi
ão. mesinhas para televisão. moldura!
ara qua,ros porta-retratos. ty,:tronat
)01tronas-camas, prateleiras. Porta-cha
n étIS sofás. Sofás-camas, travesseiros
vitrines
Termo n° 760.908, de 27-7-66
Colabor Ltda.
São Paulo

COL./MOR LTDA'
Nome civil
Termo n.9 760.910, de 27-7-66
Morai Automóveis Ltda.
São Paulo

MORE Lia
Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 33
tecedores, alavancas de câmbio. barcos,
Contabilidade
breques, braços para veículos, bicicleTermo n' 760.906, de 27-7-66
tas, carrinhos de mão e carretas, camiPanificadora Vasco da Gama Ltda.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
São Paulo
carros, tratores, carros-berços, carrost.nques, carros-irrigadores, carros, car"VASCO DA GAMA"
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
Ind. Brasileira
corrediços para veículos, direção, desliguieiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 41
vadores para passageiros e para carga,
Pão
engates para carros, eixos de direção.
Têrmo n° 760.907.. de 27-7-66
freios, fronteiras para veículos, guidão.
Dirigente — Administração de Compras locomotivas,
lanchas, motociclos, molas,
Ltda.
motocicletas,
raotocargas moto furgões,
São Paulo
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
FASES DA LUA
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque radiadores para veículos,
Classes: 8, 16, 21 e 33
rodas para veículos, seuins, triciclos, tiInsígnia comercial
rantes para veículos, vagões, velocípeTermo n9 760.909, de 27-7-66
des, varetas de contrôle do afogador e
Escanbra — Móveis e Decorações
acelerador, (roleis, troleibu.s, varaes de
Ltda.
carros, toletes para carros
São Paulo
Termo n° 760.911, de 27-7-66
Morelli Automóveis Ltda,
SCANBRA
São Paulo

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira'

Classe 40
Móveis em ourai, de metal, vidro, de
aço madeira, estofados ou não. inclu
sive móveLs pare escritórios: Armários
armários para banheiro e pare roupas
usadas, almofadas, acolchoados pari

LIORELL.I.

AUTOr.OVEIS

So Paulo Catita/
Classe 33
rituls de estabelecimento

Termo n. 9 760.912, de 27-7-66
lVforelli Automóveis Ltda.
São Paulo

MORELLI ''\
AUTOMÓVEIS LTDA;1
Nome comercial
Termo n.° 760.913, de 27-7-66
Yukie Isejima
São Paulo

4

VANDERIZA\s„,
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuário•
e roupas feitas em geral: Agasalhos.,
aventais, alpargatas, anáguas, blusa,
botas, botinas, blusões, boinas, baba»
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
ouças, casacão, coletes, capas, chaleas
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calçar
de senhoras e de crianças, calções, calças, . camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor»
ros, ogos de 'ingeria jaquetas, letquêa,
luvas, ligas, lenços, mente*,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas;
pendas, pouches, polainas, pijamas, pu.
lhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sanckklias,
meteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termos ns 760.914 e 760.915, de
27-7-66
Guevedo Massaro Dini
São Paulo

BEL PIAS
Ind. Brasileira
Casse 16
'ara distinguir: Materiais para constru.
ões e decorações: Argamassas, argila,
trela, azulelos, batentes, balaustres, bico
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, est..que, emulsão da
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotae, material Leo!ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregu/ho. produtos betuminosos, impermeahilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anil-

Quarta-feira 15

DP'- RtO Of: ICiAL (Seção Hl)

S JEFOS

Fevereiro de 1.937 511

-

A

o

----------- 4o.tta do aeOrdo COM O mt 030 do Cãdlaaa :rso Paopriadacio Endsts. Ca cIât ca utaieraaao cosnegsra
a emes. prazo do 60 dias para o do2orim2no cio aceado, Durara° Gaza prazo p3do2ran Clarat.C111•.T.S.' r. 2f,' 3p:s.:1ata:. ao PDapartaamento
aaquerk13
Lalaclontal do Easopaiadiatle amaitratatai c.guêlea Qin co lutarem preudleatana cear c aarassaaaaa.n
LaublIcaçati

acidas para uso nas construções, par. 'ciam tremoços, tustas, tortas para aa
alento de animais e aves. torrõea
guete& portas, portiks, pisos, soleiras
toucinho e vinagre
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tan.
Têrmo n" 750.917, de 27-7-66
ames de cimento, vigas, vigamentos e Anastase Georges Mamacopoulos
vitrôs
Vanvalcides
Classe 15
São Paulo
Para distinguk: Artefatos da ceâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
DEFUMADOR
IMO caseiro, aparelhos de chá, de café,
DAS CORES
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
Classe 2
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
Delineador
latr:na, bandeijas banheiras. biscoiteiras
bidés, botijas, bules, cafeteiras carecas
Termo na 760.918, de 27-7-66
castiçais, chavenas, centros de mesa.
'íamir Racao e Televisão Ltda.
compoteira, cubosê, descansos de porceSão Paulo
lana, escarradeiras, espremedores, filtris
funis, garra cas, globos, jard:neiras jar.
ros, jarrões. lavadedos, lavatórios lei7
L.
teiras, maçanttas de porcelana, mantaguelras, molheiras, moringas, palite.ros
INDUVESA onASOLESRA
pedestais, pias, pires: polvilhadires:
porta-facas, pores, puxadores, recepta.
culos, sale:ros; serviço de chá; taças
0215Nt
para café, travessas, terrinas. orinóis Para distinguir os seguintes artigos eia
vasilhas, vasos sanitarios e xicaras
ricos; Rádios, aparelhos •de televisa()
pick-ups, gefacieras. sorveteiras. amus
Termo n° 760.916, de 27-7-66
hos de refrigeração. enceradeiras. as
14 ernando Pereira Barretto
aradores de pó fogões. fornos e Ioga
São Paalo
-eira elétricos, chuveiros, aquecedores
aalanças. ferros elétricos de engomai
sassar, batedeiras. cogueteleiras. exare
PrINIC HURRA
-nedores liquid !'icadores elétricos. má:
Ind.. Brasileira
_nanas para p:car e Moer legurne.s carne. resistências elétricas. tervedoree,
estufas, ventiladores. tmenias sbu:es
Classe 41
elétricos retirtores. relógios de ai reAlcachofras, aletria, alho, aspargos frigerada formas elétricas, máquinas
açúcar, alimentos para animais, amido fotográficas e cinematográficas. camomendoas. ameixas, amendoim, araruta painhas elétricas garrafas térmicas. re
arroz, atum, aveia. avelãs. aze:te azea gadlores autcanáticos. lâmpadas. apare
tonas banha. bacalhau. batatas, balas lhos de luz fluorescente. aparelhos da
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha comunicação interna, esteralizadores coa
café em p6 e em grão. camarão, canela densadores. bobinas chaves elétricas
comutadores. Interruptores. tomadas Cç
em pau e . em p6, cacau. carnes, chá
corrente. fusivet aparelhos fotograliCCP
caramelis chocolares, confeitos, crave
e dnematográgicos. filmes revelados
cereais. cominho, creme de leae. cremes
binóculos, óculos, aparelhos de aaroni
alimentleios, croquetes, compotas. canmação. abatelours e lustres máquirar
°Ice coalhada, castanha, cebola. condi.
para lavar roupas 'para uso
mentos jata alimentos, colorantea,
doméstico
chouriços. dendê. doces, doces de fruTermo n° 760.920, de 27-7-66
ras. espinafre essênc;as alimentares. em.
Mercearia Maraçhá Ltda.
padas. ervilhas. enxoVas. extrato de toêmate, tarinhas alimentícias, favas. fé.
São Paulo
cuias, flocos, tarefo, fermentos, feijão
fdaite;
figos frios. 'auras sêcas naturais e eris.
talizadas. glicose, goma de mascar. gor.
duras, grânulos. grão de bica gelatina
goiabada. geléias. berva doce he-va
Classe 41
mate. hortaliças lagostas. linguas. leite
Alcachofras
derria.
alho, aspargos,
condensado. kate em pó. legumes em
conserva, lentilhas. linguiça /ouro, mas- açúcar. alimentos para animais, amido,
sas alimentícias. mariscos. manteiga amendons, ameixas, amendoim, araruta
margarina. 'marmelada macarrâi, mas- arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azeisa de tomate. mel e melado, mate, mas.' tonas banha, bacalhau, batatas, balas.
sas para trangaas. molhos, moluscos ascoitos, bombons, bolachas. baunilha
mostarda. mortarlala, nós moscada. no- café em p6 e em grão, camarão, canela
zes. óleos coraestiveis. ostras, ovas, em pau e em pó, cacau. carnes. cha.
pâes. paios prallues p imenta. pós Para caramelis chocolates.- confeitos, cravo
Pudins. p iciaes. peixes, presuntos. aa. cereais, cominho. creme de le:te. cremes
rês ner apois pastilhas pizzas pudins. alimenticios, croquetes, compotas. cancaiados rações balanceadas para mi- gica coalhada. castanha. cebola. condi:
mais., requeijões. sal. saga sardinhas mentos Para alimentos. colorantes
sanalitches sorvetes. suei de tomate e de chourieos. dendê doces. doses de Ira
frutas, torradas tap:oaa, tâmaras, talha:. ras, espinafre. essênc.as alimentares, em,

Ind. Brasileira

nadas, ervilhas crivavas, extrato de toilmate; farinhas alimeutici.2s, favas féculas, flocos, tareio, !:ermentos, feijão
figos trios. 'mias sécas naturais e cristalizadas. glicose goma de mascar, gor
..:"nras, grânulos, grão de bici gela9na
numbada. herva doce Leiva
mate. hortaliças lagostas, ¡ínguas. leite
condensado. te.te ara pó. legumes er
conserva. lentilhas, lineuiça toam, mas.
-:aas alimenticias. mariscos. manteiga
margarina, marmelada m'acaarai, mar.
sa de tomate. mel e melada, mate, mas
sas para mingaus. molhos miluscos
moararda. mortadela. nós moscada, no
aas. óleos comestivals, ostras, ei'a
!An. paios pralines Pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos. pc
pett-pois pastillus. pizzas pudins,
alienas. ri-NO:8 loala:weadas para animais. requeijões, Lal. salga sardinhas.
sanduiches sorvetes, siud de tcrirat: e de
e"uras. torradas tap:oca, tarnaras, talha.
iam treinotasa, auras, toras para alimento de animais e aves, zorrões
toucinho e vinagre

meu os caixa de mater'al plástica para
baterias, r.oadoren, copos, canecas, concha:, canas para álbuns e para livros
cálices. :estos. castiçais para %.1.1s,
caixas para guarda da ibletos, cartuchos coadores para alva, descanso paia:
pratas, copos e copialusa ,de
para arametes, craxiahas de pia:saia
para sorvetes, colherinnas, pasinilas.
garlinhos de plastico para corverea foaminaas da plástico para sorvetza discoa,
ema:a:mien de material placrico.
Maltas cla materál plastico para sorve:as est,aos para objetos, espumas de
nylon esteiras, enfeites para autoinovea, ma usas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, teirmas para doces, liras
pz,ra bolsas, 4ucas guarnições guarninições para porta-blocos, guaraias
para Equidificadores e para bare(teiras
de frutau e legumes, gcatniçdas da material plastico para utensílios .e
tiniernições para bolsas 'garfos. galeri,v/
para cortinas, tarro laminados. plásticos !Inch:aras, mantegueiras. tarifas
srinóis, prendedores de roupas pinadores de móveis., pires, pratos palitei'Rimo na 760.919, de 27-7-66
ANI '
Administras:a-) e Empr.se.acia- ros, pás de casinha, pedras pomes artilos protetores para documentos punri artes Ltda.
aaaores de apua para uso doméstico,
p orta-copos. porta-nigue:s, porta-notas.
pai ta-documentos placas, rebites raranhas. recipiantes, suportes, supares
guardanapos, seleiro tubos. tigalaa.
tubos para ampolas, tubos oara seatu;ias. travessas. tipos de material plástico sacolas, sacos. sacola:lhos. vasilhamas para occadiciir..amento. vasos, !Araras, colas a trio e colas são larialdas
(am outras classes, para borracha para
cortumaa. para marceneiros, para sapateiros, para vidras pasta adesiva paia
inater:al plástico e mgeral
Classe 33
CT..3/382.
fitulo de estabelecimento
Sabstaneas e poodutos da origeiaa aniTèrino n. 5 760.921, de 27-7-66
Grà, vagetal ou mineral, eira bruto ou
Salvador t Oliveira Ltda.
porcina:tente p reparados: Abrasivos CZD
Bahia
az.leo, argila refratária. ostál4.1co elo
.r.ato. algodão can bruto, borracha em
lauto. bausita. h:enfolam breu canfom.
MCIL711 chifres, ceras de plantas; ceras
oetaas de carnaúba e arfam, crina
ia cavalo, crina era geral. cortiça em
bruto. cascas vegetais, espaeo. cruas I
Classe 21
medicinais, =tratos, oleosos, e.nopas
Titulo de estabelecimento
araofre, falhar, fibras vegetais. Raras
sC. CCO3 arafites, t •:canes em bruto. ceartito
Tarmos na. 760.924 a 760.933, de
!aa bruto, kleselghur. ilauldos de ob,,72- •
27-7-65
tesa lates coa bruto Cri parcialmente
Inpharzam Industrie 3armaccutiche S.A. "rep
arados. minérios, .raetalicoa, inadlo
coo co bruto ou p arcialmente Cralna
li:cdos em toais, serradas e aplainae2an.
manganês. óleos de cascaa vegeteis,
Li LU
mica, caármorea em bruto, óxido aa,
Y
ciazes a olidificadores, gelatina, g13.
aadoz. p lumbagina cai bruto, pó do
Cia e 26
mol deamn ciaaa fundições, pedras baia
Pa t o ri tstinguir: Artefatos dc matula' tecla% Piche caa bruto, pedra calcária.
plássi ao e de nylon: Recip:eatcs fabri- acatas medicinas, pacraas
brui'm
cados de máerial plástico, revestimen- cycebrerlo. ap laca vegetai sz a7raaa, aba
tos confeccionados ale sul ,e tZncias uni doas naturais, residuca teeksfas
mivcs, talco ata bruto, g aste. 3Isto
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros
battsasincaae silican
armações p ara bacics. bules, bandejas
Clame 32
baças p ara relatarias, baldes. bacias bolPara
distinguir:
Albutua almaaagnea,
sas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas. anuários, baleiam% catálogos. fornaÚa
caixas para aconalicermaaterzaodo ta.9.- livros. p eças te-datada oca=atagraiia
Ca.% ranaaaneagdasen C t2223/159.0.
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publicações. revistas. fo l hinhas Impres lorantes. vinagre aromático pó de arroz
Termo a.° 760.922. de 27-7-66
• Tirrnio .n'' 760.937, de 27-7-no
sas e programas circenses
e talco perfumado ou não lápis pare
Produtos Roche Químicos e FarmacêuColorado Rádio e Televisão S. A.
Classe 10
pestana e sobranceiras, p raparadoa pare
ticos S. A.
São Paulo
Massas plásticas para fins . odontológi embelezar cílios e olhos. carmim paro
Rio de Janeiro
cos e guta percha. pontas de guta-per e: rosto e para os lábios, sabão e creme
RESERVA DE QU LI rAD33
cha para obturações de canais. cêra ia coara barbear. sabão liquido partiu-bafa
minada, cêra para incrustações e arti •u não, sabonetes. dentaricios em pó
Classes: 8 e 33
cula ‘ âo ileal base. cêra colante, sar.bd:a pasta ou liquido. sais pertumaaos pareExpressão de propaganda
_
_
ca. godivas. verniz -Solante g eSSSO i-ranhos. pentes. vaporizadores de perlar
Indústria Brasileira •
Termo n° 760.939, de 27-7,66
amalgamas liquidos e pós para atapeta me. escórias para dentes, cabelos. unhar
Produtos Elétricos Brasileiros S. A.
e polimento, lixas porcelana, ruge. dis . cílios. saquinhos perfumado, prepara
Classe 3
(PEB)
cos e rodas para desgaste. guta-ercae dos em pó. pasta líquidos e aloto: Lima conizinação de agentes psicotrópiSão Paulo
dentes artificiais, dentaduras. alciodat para o tratamentc das unhas. dissoi
cos e hormonais
idrófilo. catgut seda e cr:na ara saiu ventes e vernizes removedores da cun
T aao n° 760.923, de 27-7-66
r LUTOS EL2TRI COS
cuia. glicerina perfumada Para os cabe
ras, agulhas ara Injeções. instrument
Rodrigues E, Cia.
los
e
prerarado..
para
descolorir
unhas
BRASILEIROS S/A.
cirúrgicos pare operações, cadeiras oara
Rio de Janeiro'
ribas e pintas ou sinais artificiais, óleos
clinica médica. canulas. conta-gotas.
P. E. B.
para a pele
dros conta-gotas, pincéis para gargante
Classe
16
facas: pinças anatõmicas; tesouras. cos
Nome comercial
totomos, serra serras para raguirtemia Para •distinguir; Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco. abrasivos,
Termo n° 760.940, de 27-7-66
martelos. bistcris; atastadores: noticae:
alqadão preparado para limpar metais.
Assumpção 6 Vizioni Ltda.
Classe 40
curetas; ruginas; elevadores, espãtnias
detergentes. espremacetes, extrato de
Titulo de estabelecimento
São Paulo
protetores, perfuradores limas: para= anil. fécula para tecidos, fósforos de
Têrmo
n°
760.934,
de
27-7-66
Ossos lancetas, linametros. esteroscópic
cara e de madeira.' goma pare lavanCAPI V ARIANO'
Colorado Rádio e Televisão S. A.
estiletes, especulas dilatadores; risterõ deria. limpadores de luvas. limados de
Ifl dis tr,a Brajei, ra
São Paulc
metros depressores: anuscóp:as; retos. branquear tecidos liquidos mata-gordocópias; bugias; adenótomos; abre-bocas. .as para roupas e meta óleos para rouClasse 41
abaixa-lInguas. aparadores; pOrta-am.,1- pas. oleina óleos para limpeza de car-'
Café
gamas; escavadores; extratores; colhe, ros, pós de branquear roupa, salicatc
res cortantes. calcadores e alicates
4e sódio. soda cáustica, sabão em pó
Termo n.° 760.941, de 27-7-66
Classe 3
sabão comum, sabão de esfregar e saAssumpção 6 Vizioni Ltda.
fW
distinguir:
como
marca
genérica:
Para
ponaceos, tijolos de "polir e verniz
São Paulo
Classe 8
Substâncias químicas e preparados para
pára calçados
Para distinguir: rádios e teievisurs
serem usados na medicina ou . na
4SSUM_PÇ :90 esc sazion
Classe 41
farmácia
Termo n° 760.935. de 27-7-66
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
LT DA.
Classe 1
Colorado Rádio e Televisão S. A.
Para distingirir como marca genérica: amêndoas. ameixas. amendoim. araruta
Nome comercia/
São Paulo
Substâncias e preparações químicas usa- núcaa. alimentos para animais, amido
das nas indústrias, na fotografia e nas arroz atum. aveia. avelãs, azeite azei
Tênnos os 760.942 a 760.944. de
análises químicas. Substâncias e pre- anas, banha, bacalhau, batatas. baias
27-7-66
ascoltos. bombons, bolachas, baunilha
parações químicas anti-corrosivas e
S. T. V. — Sociedade Técnica di
até em pó e em grão camarão. 9nela
anti-oxidantes •
Veículos Ltda.
ir pau e em pó. cacau, carnes chá
Classe 2
São Paulo
airamelos.
chocolates.
confeitos
cravo
Substâncias e preparações quimicat
usadas na agricultura. A saber: adubos areais- cominho, creme de leite, creme.
ar' lhos artificiais para o solo, alcalir i 'mentidos, croquetes, compotas. cara
para fins agrIcolas. bactericidas. cvas rica, coalhada.. castanha cebola ao:a-apara enxertos. cianamide de cálcic reentos para alimentos, colorantes
como adubo para o solo . defumadores alouriços. dendê, doces, doces de tru
'AS espinafre, essências alimentares. em
desinfetantes usados • na agricultura
i 'NOUS TRia ISRÀ.SiteRA )
Classes: 8 e 3a
na horticultura. escórias básicas parr ‘adas. ervilhas, enxovas, extrato de to
‘%'
expressão de propaganda
adubos, essências para exterminar ani- riNte, farinhas alimentícias, lavas.
Classe 21
mais e plantas daninhas. extratos <h :alas, flocos, tareio, fermentos, leilão
Termo n° 760.936, de 27-7-66
Para distinguir: Veieulos e suas partes
ouassia para fins horticolas, fertilizan. .; aos. gaios, trutas sêcas naturais e cris
Colorado• Rádio é Televisão S. A.
tes para o solo, formicida. guano, infle alizadas: glicose, goma de mascar. Orintegrantes: Aros para bicicletas, autoSão Paulo
tifugos, massas par- enxertos pastilhas laras, grânulos, grão de bico, gelatina.
móveis, auto-caminhões, aviões, amorpara destruir insetos. -preparações para loiabada, geléias, herva doce herva
tecedores, alavancas de câmbio., barcos,
O UNI CO TELEVI SOli
preservar o solo, preparações para des 'nate, hortaliças, lagostas llnguas, leite
breques, braços para veículos, bicicle.E
Tad
RESEBVA
trxii insetos, hervas e plantas (faiai. .ondensado, leite em pó, legumes ar
tas, carrinhos de mão e carretas, camiQt.1 A LI DA DE
iras, SRik para fins agrícolas, sais para .onserva. lentilhas, linguiça, louro, maa
nhonetes, carros ambulantes; carainhões.,
fins hortícolas. substâncias quilmicas ;aa alimentícias, mariscos, manteiga
carros, tratores, carros-berços, carrospara destruir insetos, hervaz e plantas nargarina, marmelada. macarrão, mas.
tanques, carros-irrigadores, carros, carClasses: 8 e 33
daninhas venenus contra a vermina ce de tomate. mel e melado, mate, matroças, carrocerias. chassis, chapas cir. Expressão de propaganda
venenos pára insetos e visgos
uta para mingaus, molhos: moluscos,
cularee para veículos, cubos de veículos,
Trmo n" 760.938, de 27-7-66
contra lagartas
corrediços para veículos, direção, deslinostarda, mortadela, nós moscada, na
Iral a - ala Esteárica Sanill-Therezinha aadeiras estribos, escadas rolantes, elema, óleos comestiveis, ostras. ovas
Classe 48
S. A.
vadores para passageiros e para carga,
pralinés. pimenta, pós para
Para distinguir: Perfumes, essêndas, ex. rám
engates para carros, eixos de direção.
pickles,
peixes,
presuntos,
pa.
ção
Paulo
tratos, água de colónia, água de toucafreios, fronteiras para veículos, guidão,
Odor. água de beleza, água de quina. P és, petit-leols, pastilhas . pizzas. pudins.
l ocomotivas, lanchas motociclos. molas,
agua de rosas, água de alfazema. água melloa. rações balanceadas para animotocicletas. motocargas moto furgões.
RIBEIRO POEtTO
3ara barba, loções e tônicos para os mais, regueilões. sal. sagu sardinhas
Tnchistria Brasil Atra- manivelas, navios ônibus, para-choques.
Cabelos e para a .pele, brilhantina. ban ;anduicNes, salsichas, salames. sopas enpare-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
dolina. "batons". cosméticos, fixadores atadas, sorvetes . suco de tomates e de
de penteados, petróleos, óleos para os 'ratas; torradas tapioca, tâmaras talha,
• andas nara bicicletas raios miara bicicletas, reboque radiadores para veiculos.
Classe '41
tabelo. creve reluvenescente, cremes gor. 1m,. tremoços. tortas. tortas nata ali.
mento de animais e aves, torrões.
Para uisiniumr: peixes enlatacios, seco s r odas para weirulos seffins; triciclos. tidurosns e pomadas para limpeza de
foucinha 'e vinagre
rantes pare veículos, vagões, velocipee prensados
Dele e "moquilaoe", ciepilatórios, deso.

MENRIUM

Loja d., Móveis

RQ

hOLA

i...
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiesgao feita de adido com O art, nO de 0640 da Propriedade Induziria:. Da data da publioagao oomegara
•
a correr e preme de 40 dias para o deferimento do pedido. Durante de* Pr ato Podado aPrinentar suas OPOodeSoo ao Departamento
,pradonsi da Propriedade Industrial aqueles que as julgar, prejudicados ecor a seraseedio da registre requerido

cachecols, calçados; chapéu, chatos,
cintas. combinações. corpinhos. calças
lis senhoras e de crianças. calções, calçai. camisas, camisolas. cambetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos. chinelos, durninds. adiarpea. fantasias, fardas para militares, co
fraldas galochas/ Grsvatalf...g"
na, logos de !Ingeri& jaue . as. isque&
uvas, ligai, lenços, mantas, meias
AQUELE ALGO MAIS QUE StiEU.U4E DA ausloSs, mantas, mandria°, mantilhas, pa,
*OSA pelas, penhoar, pulovee. pelerinaL
Classe 47
Peitou, pouc.hes. polednaq., pijamas. puFrase de propaganda
nhos. perneiras, quimonoa, regalos.
robe de chambre. roup8o, sobretudos,
Termo n9 760.983, de 17-7-66
Shell International Petroleum Company suspensórios, saldas de banho. sandálias.
enatara, aborta. sungas. atolas ou sitiam
Limited
toucas, turbantes, temos, uniformes
Guanabara
e vestidos
ALGO MAIS QUE SI-ali-1.n DÃ
Termo n.9 760.987, de 27-7-66
Bopp Meister & Caa. Ltda.
Classe 47
Rio Grande do Sul
-Frase de propaganda
Têrtno n9 760.984, de 27-7-66
Sbell International Petroleum Company
i
Limited
Guanabara

para costura, tricotagem e crOC/A. Fios
linhas de tbda mede. fios e linhas
para pesca. linhadas de aço para
pesca
Têrmo n.° 760.982, de 274,66
$bell International Petroleum Comparry
Limited
Guanabara

e

ng

ALIA MAIS PARA SEU CARRO E VOCt
Classe 47
Frase de propaganda
Trino n.9 760.985, de 27-7-06
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A.
São Paulo

Carroção « Far West »‘
Indústria Brasileira,
Classe 49
Uni brinquedo composto por um aluoção de madeira envernizada, coberto
com lona e puxado por dois cavalos
pintados
Termo -n." 760 .986, de 27-7-66
Schneider. Mintz Es Cia. Lida
Rio Grande do Sul

111 1 1

T

V- I Le

Undústna Brasileira

dução, vacw5metros, ventiladores, uni- 1balanças, ferros elétricos dé engomar a
ficadores e desumificadores
.Têrmo n g 760.990, de 27-7-66
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

•
Indústria Brasileira

passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
medores. liquidificadores elétricos, má.
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas....fervedorea
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de at refrigerado, formas elétricas. mácitinas
fotográficas e eine ma tog rá ficas, .-ans.painhas elétricas, garrafas térmicas regadores automáticos. lâmpadas aifares,
lhos de luz Eluore.scente. aparelhã . "te

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agenarts,
anuários, álbuns Impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, dr.
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças tea.
trair e cinematográficas, programas
circenses
"filmo ri." 760.991, de 27-7-66
(Prorrogação)

corrente. fusivei aparelho!. totoorldi«)s
v
e cinema uni rág cos . filmes
binóculos óculos. aparelhos de a81mação. niNat . jours e lustres madliams
para lavar roupa:.
eir
lornenri. o
.-n••
Termo n." 760.994. de 2 7 /3
Linluia Coloridas M,:r . sol Lidá

Coronel

Indústria Brasileira
Classe 38
Blocos para correspondência blocos
para anotações, cadernetas, cadernos,
cartões de visitas; cartões comerciais,
cartões índices, livretos, cartões em
branco, envelopes, etiquetas, faturas, fichas, livros de contabilidade, notas promissórias apólices, papel para escrever,
recibos e rótulos
Têrmo n.° 760.989, de '27-7-66
Tecnoclima Condicionadores de Ar
Ltda.
Rio Grande
do Sul
,

tecnoclima
Classe 8
Condicionadores de ar para residgnci,as,
escritórios, ônibus, automóveis, aparelhos para aquecer edifícios, aparelhos
para aquecimento de água, aparelhos e
Clame 36
Para distinguir: Artigos á: vestuário instrumentos usados na engenharia, apae tbupas feitas era geral: Agasalhos relhos termostatos, câmaras frigorifiaventais. alpargatas. anáguas. .blusa. cas, estufas, aparelhos filtrantes, frigobotas. botinas. blusões, boinas, baba ríficos, geladeiras, mdicadores de vácuo,
donros, bonés, capacetes. enodes. cara- queimadores de ól.tos ,radiadores, sor-

Janeiro

Rio

. São Paulo

MARISOL'

'PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DIOGAINA'•NESE

Classe 41
‘r ~MIL Ca
Camarão, carnes e frios, filés de peixes,
*hm wairio,..
peixe
Classes: I . 2. 4. 41 e 48
Têrmo a.° 760.988, de 27-7,66
rfoilo
ANATRA Associação Nacional dos
Termo n g 760.992. de 27-7-66
Transportadores
ORNESA — Organização Nacional
Rio Grande do Sul
Empreendimentos S. A.
• Rio Grande do Sul

Anatra

..otnunicaçÃo interna esterdizadores ,ondensadores. bobinas chaves elétricas.
comutadores. interruptores. COM .V t e • de

Classe 22
Para distinguir 1-ios e ih, de n -•sis
espécie tias e 1 , 1111,-is. torcidos o p nkrs:
I ieS e linhas era geral pdra

costura. tecei,,gem. le icomgene e
trabalhos

das por
raion para pneuinaticos e linh,
de

Ornesa
indústria

p;1,7,
m,,miétts. hitt!, e Iiiih.,1•NA •
te
procesmin

Braeileirs,

e

DeXt

Térmo n.° 7(.0. 4 )9i, 6- 2,

Manufatura de Brinquedos
S.A.
São Paulo

A Grande Caçada
INDUSTRIA BRASILEIRA

Cl. se
Blocos para correspouclència, blocos
Classe 49
para anotações, cadernetas, Cadernos
hrinquç da composto de oral'
cartões de v"..iiitris. cartões comerciais, junto de arco e flecha e com
de
cartões índices, cadernos escolares, r.ai/
tões era branco envelopes, etiquetas, 'aTermo a. 9 760.996, de -)7 . 7 (5 •
turas, fichas, divros de contabilli,d,
Cia Pullsport de Malharia
notas promissórias, papel para ..se.-rt.ver.
recibos, rótulos, rótulos de sand
São Paulo
Tèrmo a° 760. 9 93, de 27-7-66
Telespring S. A. — Indústria
Eletrônica
PRORROGAÇÃO
!V, ' Grande do Sul
•nrwa....„.
,.nn•• . _sf, : ' •

eitittè-irra
.....)2,v

C

',latiste-ia Brasileira

1:lasse
Pa ra chstinguir os seguintes arligos elétricbs: Rádios aparelhos de telesrisão
Pick-uns gelaieras sorveteiras. apare
'hos de refrigerrIcào enceradeiras, ria
liraciores de ri/ fog2Ses. fornos e fogapeças, catado. coleta, capes chalea, veteiras, ref ri" adures, vtIvulas de re- reiros elétrico& chuveiros. aquecedores.

Seja Uma Entre Cem'
, e Vista - v3 Bem
Classe 36

Expressão de propaganda
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TADAS

Publte r'ç fJ_c,
s.a5rjo cor., o art. 1.52i7,oeáálga o Uroprieftacio finGuatrUI.
a ciU2, Ge publicação comega-,.71:s
corres o pr.ro (..;-• C3 02.2, toam oCo.::.2;iner`."..0 c e perlit7..
e2S0 Erazo
o'os :o e,23spartmr2nta
ez:n2es q-Lto co j• tilram proju-,rzNiss com 3 caneas:L3 tio ctio szziulido
Termo n,9 761.001, de 27-7-66
Avelino dos Anjos Silva e Bilro
Guanabara

• Termo n,9 760.997, de 27-7-64
Pht-watório Lutécia S 4
Guanabara
•

r53 5 0t ç,"(‘ )?

luvas, ligas, lenços, mantets; melasj
Ma:2£2-S, enn2r1L)o,

,1 8

1:5% palas, ,.:=5.var,
nettgas, poutsit'-l riZ,Ine
/boa> I7r.rneirea,

Termo n9 161.009, de 274-66
Belskirs pj-to'Jms

pilE-_-~.a%
aagaiel

souo, ca'are,a.-..^,1311

tts2-;;:a.sór2a2., çaj1e 1z ;anha, ,7.2.22.11e:23,

r--,,,nrar, can:Jen/ri
O COS_,t0Sn

/.

31.2:tereG, shmts, Fanus RIolas: ca olz:e-n'i
Classe 2
reucr.s, tur5an9, taxas:
Coirjrcio e dedetização em geral
vcstida3
Termo n° 761.002, de 27-7-66
Têrmo
n.
9
761.006,
de 27-7-66
Ascosolda Indústri ade Tragsforr,nadores
Rio
Gráfica
e
Editôra
Ltda.
Ltda.
Guanabara
Guanaba:

PRONROGAÇÃC

1-,NRCOSO

•

u
9RMINER'

t!

Classe 42
Artigos da classe
.
Termo n9 761.005, de 27--7--66
Rio Gráfica e Editõra Ltda.
Guanabara

.PMFaR02nt"iÚ,

•

1-112
unam DA CO3TA PEREL14 COM IOD. LIDA
r,c,;

rOlOCAIIA

DO P1

Classe 32
Para 'distinguir: Almanaques, agendas,
Classe 42
anuârios, álbuns impressos, boletins, caar; distinguir: Aguardentes, aperiti- tálogos, edições impressas, revistas, c5r.unia, hitter, brandy, conhaque ar./ gãos de publicidades, programas radio:Jejas, r:ernet, genebra, gin, /ruma Pico. fônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
CeS, nectur, punch, pipermmt, shum,
circenses
_
211cos de frutas sem álcool, vinhos, ver,
mouth. vinhos espumantes, vinhos
Terna on.9 761.004, de 27-7-66
quinados e Whisky
.Malharia Clamar Ltda
_
Guanabara
"rermc n.9 760.999, de 27-1-66
3idera: .- Indústria e Comércio Deri/a
r-c- r.
`-.-vados de Petróleo Ltd::
,PAP I,

++

`1 E11,,todale én F.8

r

,.. ... c, i

Guanabara

t..,,!\,.,,1'
l

R,

,\

;0,\ID):151TaR 3RASÉ:Má:

Classe 11
Tintas e Vernize&
sa° 761.00Q de 27.,66

%presso lViig Ltda.Minas Gerais

—
-

'5WiEl .

Rot.t5T ,

tdowgle,

-

ea'se

Classe 36
Para distinguirs Artigos do vestuârics
e wupas 1elas em geral g Agasalho'
aventais, âpargataa, anâguau, Munaa
botas, botinas, !An gico, boinas, babaffotww, '6onG.9, capacetes, cartolas, carn.
ouça3, easac2e„ coletes, capas, chales,

Clase 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos cie publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
.
Termo n9 761.007, de 27-7-66
R:o Gráfica e Editena Ltda,
Guanabara

PROP,RMAÇÃO_,

IV2.;:,

[PE

II

1

emalas. colarinhos. cueiro

Aguardente de cana
Termo n9 761.011, de 274-66
•
P- '
— Pronto Soco rro Clinir_a
Ltda.
.G-aar abara
PlIfnuràau
PRON3 SOCOHO,

Nome comercial
Teria on9 751.012, de 27-r7-66—
(Prol-rogarão
Etelberto Alimierne Bravo
Esnnnha

WX,g Qw onMEA

Classe 52
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, -eir;
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea;1
irais e cinematográficas, programas 1,
Rir censes
Termo n9 761.008, de 274,66
Rio Gráfica e Edittira Ltda.
Guanabara

.f0(Í3`

-. rliYn ? © - \

r\rç,n',1\níà'

Classe 41

alimentícios eia conservas
Termo n9 761.013 ,de 27-7-66

Termo n° 761.010, de 27-7-66
Prontocõr
Pronto Socorro Clinico

Ltda.
Guanabara

SgrOW

dagens para fins de medicina, bisturis,

i

(Prorrogação)
General Time Corporation
Estados Unidos da Améries
'
1-1
II

i,L.A.t;v1!LQ)

Classe 32
Revista

L

iOUULUN

Pn2M30P-W)

Classe 10
cacliecolo, calçado% cliapóln cintel
ciat3a, combinageeo, eorpialw, calças Agulhas cirúrgicas, algodão absorvente
cie cenlioras o de criança% calçaeo. cal- para cirurgia, aparelhos de anestesia,
cas, c7..misa.o, camisolas, camisetas, aparelhos de Raios X, ataduras, ban-

Ci2SO2

3

Relógios e re'ógjos _de bolus
'r 0 a9 761.014, de 27-7-58
(Prorro2r.çao)
Areliiinedes
Suécio

A?
. cb---ru [. LV\ L.3)
Clo.sse 6
Motores para eletricidade, vnaor r Tas,
especialmente motores cl: combus'.ão G
partes dos mesmos. us . c.;r1'.1_ncnte ele,
mentos controladores, vaporizadores,
carburadores, elerrertos de ignição; ele,
mentos de resfriamento, clementes
arranque, válvulas e reguladores c"7.e.,
pressão, engrenagens de rodas derta,
das e caixas de enrena5rn, corro-p

casaco% Macios, domirks. achar- emplstros, facas cirúrgicas, gaze on.t1-.
2atitasins, gardas oara militare% el> cética, pinça cirúrgicas, preservativos
,
am
Çiegin1a, fraldas, galocbaN gravatas, gor- de gazes par aa medicina e sondas
airúrgica 3
seres serras à
¡acgzeta2,
ti
via%

"t

C1,,s';-:

Classe 8
Transformadore s
—Termo n." 761.003, de 27-7-66
Bebidas Mégre Ltda.
Rio de 'janeiro

onmg

.•

rua= r4v-r,--^ rn c-7:m -açu'

"JND -OSTRIA BRASILEIRA:
Classe 3
Termo n" 760.998, de 27-7-66Antônio da Costa Pereira Comércio e
Indústria Ltda
São Paulo

,

our,;,,,r,c1,)reg
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AFRC S EPOSIT

S

Publioagflo fenu de ecôrd cct e &kl> 180 do OêdlãO t
e1etSz0Oridlr',."2:al.
ntai Ca 1911br,Car-3 Cene9ar6
ê correr o prazo do 65 dias gim o dele ed-212ere C pc6.do. nu:ante Ceze rano Dods"-fflta
(31129 eln:iiGfic 0.0 n/(.pf...,,ttasnent0
s, Nacional de) Propriedade Prk.:stM c.qtaan que
f,:22„garim
C0123 a =2SS9.5
i:eglati'o
eLeme2Drs.

Térmo n° 761.023, dr 27-7-66
fins de iluminação, aquecimento C coTêrino n° 761.019. de 277-66
E. I. Do Pont de Nemours And
zimento; bombas e outraà máquinas de
(Prorrogação)
Company
sucção de liquido, especialmente bom- Georoe Snencer. Moulton 6 Company
Estados Unidos da América
bas para lubrificação, combustível e
Limitecl
água e bombas para incêndio
Ingfaterra
Têm) n.° 761 .015, de 27-7-66
(Prorrogação)
-S ULTOK
OPENCR
Chile Exploration Company
Voados Unidos da América
Classe 39
Molas de borracha para tração e para
Classe 1
choques e molas amortecedoras . para
veículos ferroviários; anéis rolantes de Acabamentos de vsina e esmaltes para
fios
borracha, arruelas de borracha para
bocais, carretilha de borracha e dia:ragTêrai on" 761 .-024, de 27-7-66
mas para aprelhmento de freios ferro(Prorrogação )
viários; tubulções de borracha para insGeneral rine Corporation
talações de freios ferroviários e para
Estados Unidos da América
Classe 5
sistemas de aquecimento e de gás, e
Massas, lingotes, barras, linguados e blocos amortecedores de borracha para
/ages de cobre
veículos ferroviários
1115
iro
Termo n.° 761.016, de 27-7-66
Termo n° 761 .020, de 27-7-66
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Classe 5
IVIianesota Mining And Manufacturing
John Drwar 6 Sons, Limited
Relógios e relógios de bolso
Company
Inglaterra
Termo n. 5 761 .025, de 27-7-66—
Estados Unidos da América
(Prorroaação)
t.'7, Sons, Lim:ted
Iohn
ra
DEWARS
, and 01.0 :XOTO 5:4-Há-KV

FL

cket en

MCDUCTE2

Classe 28.
Pano abrasivo; papel abrasivo, correias
abrasivas; mangas abrasivas; discos
abrasivos; pano c papel de polis; papel de silex; papel e pano de granada;
papel e pano de esmeril; lixas em discos, rolos, fitas e fôllaas; rebôlos; rodas
de esmeill, esmeril en pó; abrasivos em
pó; pedras de afiar
Tina on) 761.017, de 27-7-66
(Prorrooaco)
Caenser, McDougall 6 Robertson
Linited
ra

OZkLMMO&
Classe 2
Inseticidas, insetifugos
Termo no 761 .018, de 27-7-66
( ProrrogaçÉio)
/zizenfers Lirnited
Inglaterra

L`1
•
Classe 49
Armações e raquetes para ténis, armações e raquetes para badminton, armações e raquetes para squash, bolas
para tênis, petecas para badminton, bolas para squash, prensas para raquetes
de tênis, prensas para raquetes de badmintoa, prensas para raquetes de squash
bastões para hochey, bolas para hockey
raquetes para tenia de mesa, bolas para
tênis de mesa. bastonetes para cricket,
naus para gol f, bolas para golf, bolas
para futebol

CESTO

Classe 42
Usou:. eseacis
Terino n" 761 .021, de 27-7-66
(Prorrogação)
Morden Machines Company
Estados laia; da América

22eCti-3

Lni
l\
¡

Classe 6
Máquinas batedoras e refinaodras de
massa para o fabrico de papel
Trino n° 761 .022, de 27-7-66
( Prorrogação)
Minnesota Miniag And IVIantifacturing
Company
Est„dos Unidos da A nk:".1.ix.-..1

mg-a,

hitY

Classe 28
Pano abrasivo, papel abrasivo, eorreias
abrasivas; :mangas abrasivas; discos
abrasivos; pano e papel de pol.r; papel
de silex; pape: e pano de granada;
papel e pano de esmeril; lixos em discos; rolos, fitas e fôlhas; rebblos; rodas
de esmeril; esmeril em nó; abrasivo Go
pó; pedrrau eO'entr

cato os induivels em outras classes );

protelares de pontas de lápis 2.e. táda
espt-cle; olusa elástica para c__.?
(preta) c pai-4 memoranda; abriu:Is:3
de cartas; Osos para papel; raspadores;
estõjos• para desenhos; ráguas; estuoo
dros; tábuas ou ranchas ara desenhos:
gramos para papel e tachas; papel carbono; paeJ estercil; caixas co &,..n
para escritórios ou desenho; pires para
t.nta nanquim; sintas ara carimbes, tia.
tas nanquim de qualquer espécie, tiatas especiais para canetas-tInteiro e tino
tas comuns para e:crever (exceto tino
tas para pintura de casas, tetos e pa.
redes o exceto tintas de cal)
'Urino no 761.028, de 27-7-66
( Prorrogação)
Kaiser Jeep Corporation
1-,:starlos Unidos da Alai:rica
JEZPSA

Classe. 21
Para
Ve)culos e sia s patteç
intag,,:ams: Aros
'a:cicie:as, auto.
! móveis, auto-comi lhe:a, aviões, amor.
. tecedores, alavancas de cl-nbica bentos,
breques, braços para veículos. bicicle.
Classe 42
1tas, carrinhos de mão e carretas, cami.
Uisque escoeis
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Tèrino n.° 761026 de 27-7-66 — carros tratores, carros-berços, carros.
(Prorrogação)
tanques, carros-.i rieador..:s, carros, carAdrieno Ramos Pinto -- V:nhos,
roças, raerourias, chassis, chapas cir,
S. A. R. L.
1 calarea para veiculos. cubos de veículos,
; comer? ,ços para xeáreelts, di£acjo. desliPo. i 11
opadeiras, estribos, escadas rolantes, eleadores para passageiros e para carga,
e.,NGN
LI
O
engates para cJaros. CINOS de direção,
Freios, froniziras. para velctos, guidão,
locai-otivas, lanch,is inotèriclos,
motodcletas, motocargas moto furgões,
reanFvelas, navio, ônibus. para-choçues,
pare-lamas, para-brisas. pedais, pantões,
rodas para 13'..eicletas, raios para Weide.
ADAA2 R/2,1J, J. S NNTO das, reboque radiadores para veículos,
Irodas para veículos, seuins, triciclos, tia
rantes para n...c icti los. vagões, velocipe.
C 2 .,1s
dos, '.-aretas
contrôle do afogador o
ccelerador ttseeis., tíole,bus, varaes de
Vinhos
carros riolete s nJra carros
Tér‘mo n /61 .027, de 277-66
Tèrmo
n.o 761 .029, de 27.7-66
Dai Nihon 'Amiga Co . , Ltd .
Rodolfo Joaquim Moreira
Guanabara
Classe 2
S'ubsta arfas c preparações
I usadas as acricultura, â salaars Qi"..ubos,
adubos artific1,2s
o solo, álcalLçl
Classe 1?
,;:araCas ajrico2:2, bccierierlas,
dC:
Para distinguir: LtIpia comusrs. lápis
cara enxcr::2, .ZI:..2.jra:de de e_lcio
côr e para cer- ar: came:;:r.;:s cs qua- cor:1.s adubo para o sola, defumacrorQ`,
lidades de lápis coa a mina zável; gra- desinfetantes usados na agricultura e
cites ou minas comuns. de cõr e para r . horticultura, escórias básicas par-,.;
copiar; giz para dzsailo o giz para adubos, essencir..'s r_zra exterminar unia
marcar (exceto gía ara bilhar); carvão reais e Allta3 c"i'inainha& estratos 0:1.á
pata desenhar(x...,"-iceio
Li.claiv.23 .em q uassía tara fins .. Acelas, fertilizan.
outras classes); porta-giz; lápis de loa- tes
solo, foreicide.
ca; lapiseiras, era aur e craima w.- •21.0 titugos., mazzas ;sara enxerto& pastilhal
erk-3
- canetas, er..r.::ns-tinZeleo, penri3
rara destruis' Lisztes, p reparações paro
ce:.netas-Entelio e penas comuns pa- preservar o solo, p reparações para Êeó
ra corá-c-Ver (enceto es de :aetalprecis- truir insetos, !aerves e platea3
oP;pctiaccrjr-etg,_9.-~ aft. erkw, artg
C.'n3 erssc caU cztj

ANCE8Tel

Ottrel:05. C4-X.). e•
1).:Vv.:il Fr S01{5

cadorea de penas; caixas para penas:
tieteire_s; mata-borrão; borrachas de catar do hada espécie para tinta e cara
lápis; elásticos (faixas de borracha ein
Corma de fita), anéis de borracha (ex-

DRAGO
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código fla Propriedade Industriai. Da data da publicaçâo começara
a correr o prazo do 60 dias para o defe-lmente éio pedido Durante esse prazo poderá° apresentar suas oposições ao Wpartainen
Nacional da Propriedade industrial aquêlee que se julg arem prejudicados com a concessáo do registro requerida

Termo n.° 761.035. de 28-7-66
Nas horticuubs. substâncias comica:
para destruir inseto, hervas e plantai J. Alves Verissimo S. A. Comércio e
daninhas venenos contra a Jermítm
Importação
São Paulo
venenos para inseto- e visqos
contra la
Trino nY28 - 7 - 66
Walter Rodrigues
Aln:
AnZonio Ribeiro da S.;,:a -•(-Jasé Ariosto
Franzen 1-1,enning
Guanabara

a Exposição ffiternaciona8
OndúsMa Naval
Classe 33
Titulo
Termo n.9 761.031, de 28-7-66
Jorge Antonio Leal Soares
Guanabara

/2,
,0
Classe 32
Programas de televisão, programas ra
diofônicos, conjunto musical, reviStas,
jornal
Termo n9 761.032, de 28-7-65
Desair Antonio da Costa
Minas Gerais

O MOMENTO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

DU° MONTE
I ndást ria

Brasileiru

Liasse 41
Para distinguir: azeitonas, conservas de
frutas, condimentos para alimentos, carnes, cereais e mconserva, doces, essências, geléias, legumes, leite em pó; massa de tomate: manteiga; •peixes; pós
para pudins:. presuntos, queijos salames e sucos de trutas para fins alimentares
Termo n° 761.036, de 28-7-66 *
La Republicana S. A.
Uruguai

JIl25 PORT
Classe 44
rumo em tôlha, em corda e em rôlo
turno picado, desfiado e migado, acon
dicionado em latas, pacotes e quaisque:
outros recipietes adequados, charutos
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
para fumantes tais como piteiras, ca
chimbos, cachimbos orientais (narqui
lei), boquilhas: carteiras, cigarreira:
paia cigaLos e bolsas para turno; is,
queiros, resíduos de turno e rapé, palha
oara cigarros, em carteiras ou bobinas
rapt sacos para fumo

puchadores,. pinos, parafusos rebites e
tubos, chapas
Classe 8
•
Para distinguir: aqueledores chuveiros,
ferros elétricos de engomar. e passar,
fogareiros, geladeiras e suas partes
integrantes
Termos

Têrmo n" 761.0-14, de 28-7-66
Instituto AdventIsta de Ensim:
São Paulo

761,039 e 761.040, de
28-7-66
.
Itamarati Máquinas e Soldas Ltda.
TIS

•
•

•

ESelfàÕ---Visrm-o-rE"

São Paulo

ITAIMARATI
•

Classe 41
Para distinguir: farinha de soja d,s11'.ratada
Termo n y 761.045, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São

Classe 8

Para distinguir: aparelhos para solda e
compressores de ar
Classe .5
Para distinguir: eletrodos
Termo n9 761.042, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino

A 291

o
ce

São Paulo
O

04 I

OZ

TiTui n OvererrOt 6 O• 1 Nome

1.4.1
eNrIVOTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: suco de mamão
Termo nc 761.046 de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo
MARROM

Termo n.9 761.041,. de 28-7-66
Paulo Oleiro Siqueira
São Paulo

El

Classe 32
Jornais, livros e ,revistas
Termo n9 761.033, de 28-7,-66
(Prorrogação)
Rodofiel S. A. Transportes, Comércio
e Representações
Minas Gerais

Classe 41
Para distinguir: farinha de soja
torrada
Termo n9 761.043, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

PRORROGA00
O DOFI EL

Belo Horizonte— Etat.
de Minas Gerais

Termo nc 761.047, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n° 761.034, de 28-7.66
(Prorrogação)
Rodofiel S. A. Transportes, Comércio
e Representações
Minas Gerais

MARRO CLARO'

Classe 1
Para distinguir: álcool
Ternos ns. 761.037 e 761.-038, de
28-7-66
Eletrônica Brasileira S.
São Paulo

./PRORROGAÇAO

RODGFIEL
...Porto Alegre— RI°
' Grande do
Classe 33
Título de estabelecimento

Classe 41
Para distinguir: creme d eamendoim

mil

ItEOLAR
ta (hist ria , Bras.?, 1 ai re

g2/

•

Classe 11
Para cb,tinguir acessórios e pequenos
artigos de metal: Arruelas, carcaças,
conexões, frisos, grelhas, grades, guarnições de metal para objetos, placas.

rlád.

"AMA.
(21

Wffl#4
Classe 41
Para distinguir: farinha de trigo

Classe 41
Para distinguir: geléia de morango
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•

Termo nã 761 .z48, de 28-7-66
linstituto Adventista de Ensino
São Paulo

Termo n° 761 .052, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

Termo n° 761 .055, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo
EZIts2

o2c

MARROM CUM'

'9
Pir"
-011W

fônicos, rádio-televisionadas, peças tea.
trais e cinematográficas, programas
circenses
• Termo n.° 761 .109, de 28-7-66
Editora Gazeta do Povo Ltda •
Paraná

4'gal
„

u

#') 0%,44
:40
GSL-lf

("1

DU

e

ACÇ

Classe 41
Para distinguir: mel de abelhas
Termo n.z 761.049, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo
`uteR.pl

VEKELHO

Classe 41
Para distinguir: geléia de maçã
Termo n 9 761 .053, de 28-7-66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

1

H

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. cgendiso
anuários, álbuns impressos, boletins, ea.
talogos, edições impressas, revistas. 6.7.
;sãos de publieidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea . •
trais e cinematog ráficas, programas
Classe 41
, circenses
Para distinguir: geléia de lai a nja
Termo n.° 761 .110, de 28-7-66
Termo n.° 76 t . 105, de 28-7-66
Irba — Artigos de Colchoaria Ltda '
Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Rio Grande do Sul
Participações
São Paulo

BEIGÊ
indústgte

;ZRIS

Classe
210
—

ss.

Classes: 3 e 33
Insígnia de comercio
Termo n.° 761 .105, de 28-7-66
At tomáveis Miami Ltda .
São Paulo

Liasse .11
Para distinguir: pasta de amendoim
Termo nz 761 .050, de 28-7,66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo
?" nIrsts

ktf0

AZU.

Classe 41
Para distinguir: geléia de maçã
Termo n° 761 .051, de 28-7s66
Instituto Adventista de Ensino
São Paulo

P AlS LC—C ari.

Classe 41
Para distinguir: geléia de amora
Termo n 9 5'61 .054, de 28-7-66
Instituto Adveni ista de .Ensino
São Paulo
'AZUL

VERME!,

P. !"

dVn

NDúsrmi.

A
Pr
• • -dVu
inIASILE111A

Classe 21
Para asinalar: Veículos automotores e
suas partes
Termo n° 761 .107, de 28-7-66
Simão S. A. Administráção, Indústria
e Comércio
São Paulo
SIMÃO S. A. ADMINISTRAW
INDÚSTRIA E COMÉRCle

Classe 41
Para distinguir: doce de abObora
Termo n. 9 761 . 104, de 28-7-66
Brasinotor S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paulo

• Nome comercial
Termo n° 761 .108, de 28-7-66
Editora Gazeta do Povo Ltda
Paraná

eu]•
(S'Lc?

Í.

iióveis em gerai. de metal. vidro. de
tQC4 madeira. estufados ou não. inch!.

ive móveis para escritórios: Armários,
amiários para banheiro e para roupas
sadas, almofadas acolchoados Dart
nveis. bancos. balcões). banquetas,
lan de Ias domiciliares. berços biombos,
:adeiras. carrinhos tiara chá e cafê,
on untos para dormitórios. coniuntos
'ara sala de Jantai e sala de visitas,
onjuntos para terraços. iardim e praia,
()ajuntas de armários e gabinetes tiara
c oa, e cozinha camas cabides. cadeiras
rat,Srias, cadeiras de balanço, caixas

de rádios, colchôes. colchões de
lis pensas. divisões. divan& discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
lhas. estantes g uarda - roupas, mesas,
nesinhas mesinhas para rádio e televl.
ão. mesinhas p ara televisão. molduras
para cilindros. porta - retratos, no' - nua%
p oltronas-camas, prateleiras. porta-cha.
éus sofás sofás-camas, travesseiros o
vitrines
Termo n.° 761 . 111, de 28-7-66
Escritóri oRural e Comercial de Prod
dutos Agrícolas e Pecuários Farrapos
Ltda .
Rio Grande do Su

.Â3

Dinclústria Brasileira,,
Classe 9

cP 0020 Win FID

Classe 41
Pára distindu ir: doce de uva

Classe 33
Sinal de propaganda

Máquinas e utemilios para serem usai
Classe 32
das exclusivamente na agricultura
Paea distinouir: Almanaques. agendas. honieuitura a saber: arados, abridoreg
anuários, álbuns im p ressos, boletinsosp- de sulcos, adubadeiras, ancinhos metálogos, edições impressas, revistas, i5r- cânicos e empilhadores combinados,
gãos de publIckiRdea. prAlsums.3- ra&o,- arearacadcrao cantata* paço agrlcuP.,
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MARCAS DEFOS1TADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

aura batedeiras para ceerais. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceitados para arroz, charruas para agri•
.ccltura. cultivadores, debulhadores.
ciestocadores, desentegraclores: esmagadores para a agricultura escarrificad,Oaes, enchovadeiras, facas para máqui•
nas agricolas ferradairas gadanhos
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas ' maquinas vaporizadoras, máquinas de
g undir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perturadoras para a agricultura, máqcinas de plantar. motochar
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltrai de
torquir. de triturar, de esfarelar terra
para Irrigação, para matar tormigas e
Outros insetos, para borrifar e pulveri•
zar desinfetantes. Para adubar para
agitar e espalhar palha. Para :olhar
algodão. para colher cereais máciannas
amassadoras para Sins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhar para co
pinar, máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar para ets.
sacar, máquinas e aacinhos para fora.
gens, máquinas toscadoras ordenado.
Tas mecânicas. raladores mecânicos. ro
los compressores para a agricultura
trachadeiras semeadeiras, ecadeiras
marcadores de terra tosadores de pra
ara, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas

• Tênno n. 9 761.115, de' 287-66
Brasilio Antonio Farah
Sio Pau!)

e talCo perfumado ou não, lápis pára
pestana e sobranceiras. p reparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumadc
Ju não. sabonetes. dentifrícios em pó
Classe 32
pasta ou liquido, sais perfumados para
Para distinguir: nome para uni con- banhos, pentes. vaporizadores de pariu
junto instrumental
rue, escôvas para dentes. Cabelos, unhas
cílios, saquinhos pertumado. prepara,
Termo n." 761.117, de 28-7-66
dos
em p ó. pasta. liquidos e tijolos
Badische Tabakmanufaktur Roth-Hánpara o tratamento das unhas. dissol.
dle G
•
.1a .1-1, El Co.
ventes e vernizes, removedores da cutilemanha
mia, glicerina perfumada para os cabe•
os e preparados para descolorir unhas
' tataala
altos e p intas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Jumnis

legiais, fraldas. galochas, gravatas, gora
ros, jogos de (ingeria, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantós.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, paletós, pala' penhoar, pulaver. peierinaa.
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, peNeiras. quimottos, regalos,

robe de chambre, roipão. sobretudos.
suspensórios, saldas debanho, sandállaa
sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacktr
roucas, turbantes, ternos, uniformes
a vestidos

Termo tia' 761.118, de 28-7-66
Badische Tahakmanufaktur Roth-Handle G .m.b .1-1. C+ Co.

Termo n.° 761.119, de 28a7-66
Badische Tabakmanufaktur Roth-Handle G.m.b.H. a:r Co.
Alemanha

NEGRO

§CeecQ.

VERDE BRANCO

'Classe 44
Artigos paca fumantes, como: — Fumo
em fõlhas, em cordas, etri rõlos. picado.
migado, desfiado .acondicionado em latas, em pacotes ou em outros recipienTermo n.° 761.112, de 28-7-66
tes adequados; charutos. cigarrilhas, ciMaster — Comércio e Representações garros, boquilhas. piteiras, ponteiras
Ltda.
para charutos e para cigarros; cigarreiRio Grande do Sul
ras e bôlsas para fumo, vesiduos de
fumo e rapé, palhas e papéis para
tigarroa

Classe 44
Artigos para fumantes; como: — Punia
cm fõlhas, em cordas. em liados, picada,
migado, desfiado ,acondicionado em latas, em pacotes ou em outros recipientes adequados; charutos, cigarrilhas, cigarros, boquilhas, piteiras ponteiran
para charutos e para Cigarros; cigarreiras e bõlsas para fumo, residuos de
fumo e rapé, palhas . 0 papéis para
cigarros

•
Classe 44
Artigos para turnaates, como: — Fumo
em fõlhas, em cordas, cai rõlos, picado
migado. desfiado ,acondicionado em latas, em pacotes ou em outros recipienTermo na' 761.116, acie 28-7-66
Karlsrther Pada/liaria- Und Toilette- tes adequados: charutos, cigarrilhas, ciTermo n.° 761.120, de 28-7-66
garros, boquilhas, piteiras ponteiras
Sohn
seistenfabrik F. Wólff
Indústria Brasileirã
para charutos e para cigarros; cigarrei- Badische Tabakmanufaktur Roth-HanG .m.b .H.
Co.
dle G .m.b.H.
ras e bõlsas 'para fumo, reiclucia de
Alemanha
fumo e rapé, palhas e papéis para
Classe 39
Alemanha
onoroorsAcka
cigarros
Substâncias químicas à base dr borracha para ser aplicada à pneus e
Termo n.° 761.123, de 28-7-66
câmaras de ar
LoVabel dd Brasil S. A. Indústria e
Comércio de Roupas
Termo n.5 761.113, de 28-7,66
.
Casa Cunha Ltda.
São Paulo
Paraná

MASTFÉI

SI'eiHN.

GOGO
Indw3tr ia Br a sileira

Classes: 34. 35 e 36
Título
Termo n.° 761.114, de 28-1-66
Cafeeira Santo Antônio Ltda.
Paraná

Classes: 33 e 41

Titulo

Classe
tumies,
8 essências. es
Para distinguir: Perfumes,
água de rosas, água de alfazema. água
'ratos. água de colônia. água de touca.
sara barba, loções e tônicos Data oé
'abalos e para a vele, brilhantina. bandolina. "batons" cosmaticos, fixadora:
le penteados. petróleo., óleos para os
i abalo. crave reitivenescen,e. cremes portr.rosos e pomadas para limpeza da
`tale e "maquilacia" depilatóriaas. deso•
1orantes. vinagre aromático. r.J.: de arroz

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos.'
aventais, olpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara..
puças; casacão, coletes, capas, chatas.
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
Pes. fantaaias, tardas para militares co

Preço do Número de Hoje: Cr$ 50'— (Ner$ 0,05)
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Classe 44
Artigos para fumantes, corno: — Punia
em fõlhas, em cordas em ralos. picada
migado. desfiado .acondicionado em latas, em pacotes ou em outros recipientes adequados: charutos. cigarrilhas. cigarros, boquilhas. piteiras ponteiras
para charutos e para cigarros: cigarreiras e bõlsas para fumo, rasiduos de
Fumo, e rapa, palhas e pr.p, -Às o ira
cigarros

