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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA

Despachos em Recursos,
Rio. 1 de março de 1967
O Sr. Secretário da Indústria Heralelo S../trza Mattos -- deu provimento aos recursos interpostos nos
processos abaixo mencionados a fim
de reformar as decisões anteriores:
N° 80.178 - Mod. ind.: Nôvo
znocialo de chupeta - Requerente:
Eduardo Miralta Seix . Processo
deferido.

Expediente da Seção
de Interferência
Despachos em Recursos
Rio, 1 de março de 1967
O Sr,. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos - deu provimento aos recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de
reformar as decisões anteriores:
N9 315.262 - Marca: Raveron Requerente: Robapharm A G - Processo deferido.
N.° 304.309 - Marca: Eterna Requerente: Escritório Técnico de Engenharia Eterna Ltda . - Processo deferido.

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE i967

RaVllSTA DA PROPMEDADE
NDUSTROA
N° 243.599 - Marca: Emblemática - Requerente: Belstegui Hermanos
S. A. - Processo deferido.
N9 240.560 - Marca: Tecmolin Requerente: Moinhos Ind . e Com,
Tecmolin Ltda . - Processo deferido.
N° 206.247 - Marca: Veratensil
- Requerente: Lab. Salus Ltda . Proásso deferido.
N9 438.868 - Marca: T C C Requerente: Tapon Corona Cortiças
S. A. - Processo deferido.
N° 390.346 - Marca: Revista Corrente - Requerente: Editôra Corrente
S. A - Processo deferido De acerdo com o parecer supra, acolho o pedido de revisão para o efeito de dar
provimento ao recurso e conceder afinal o registro, rejeitando a impugnação,
N° 359.918 - Titulo: Editóra Corrente - Requerente: Editôra Corrente.
- Processo deferido. De acôrdo com
o parecer supra, acolho o pedido de
revisão para o efeito de dar provimento ao recurso e conceder o registro, rejeitando a impugnação.

N9 389.917 - Marca: Corrente - -Requerente: Editôra Corrénte S . A. •-•
Processo deferido. Acolho o pedido de
revisão e dou' provimento ao recurso
para, rejeitando a impugnação, ordemar a concessão do registro, indeferindo-se o depositado pela impugnante
N° 303.132 - Marca: Wagner - sob farm° 449.793 como consigna o
Requerente: Wagner Electric Corp. - § 30 do' art. 96 do CPI.
Processo deferido.
N9 241.320 - Marca: Champion N° 296.009 -• Nome comercial: AlRequerente: Isnard ei Cia S. A.
bor S. A. Representações e Comércio
Com , e Ind . - Recorrente: Champion
- Requerente: Albor S. A. RepreRivet Company. . - Processo defesentações e Comércio. - Processo derido.
ferido.
N° 447.148 - Marca: Brasiliense
N 9 292.046 - Marca : Orthociclina - Requerente: Importadora Brasilien- Rcquerente: Ind . Farmacêutica Or- se S. A. Com . e Ind . - Processo
thos Ltda .
deferido.
Processo deferido.
N° 447.145 - Marca: Brasiliense
N° 286.550 - Nome comercial: La- - Requerente: Importadora Brasilienbortex Ind . e Com, de Artefatos de se S. A. Com , e Ind . - Processo
Borracha e Latex Imp . e Exp . S . A . deferido.
- Requerente: Labortex Ind . e Cora.
N 9 447.136 - Marca: Brasiliense
de Artefatos de Borracha e Latex Imp.
- Requerente: Importadora BrasilienExp . S, A. - Processo deferido.
N9 285.448 - Marca: Ekavit - se S. A. Com . e Ind . Processo
Requerente: Sandoz S. A. Pro- deferido .
N° 441.056 - Marca: Imperial cesso deferido
Requerente: Indústrias Elétricas e MuN° 263.390 - Marca: Sivan Cresci sicais Fábrica Odeon S. A. - .Pro- Requerente: Sivam Comp. de Prod. cesso deferido.
Para Fomento Agropecuário. ProN° 442.199 - Marca; Procllan cesso dcferitio .. Dou provimento ao re- Requerente: Labs . Farmacêuticos
curso para conceder' o registro, sem Exactus S. A. - Recorrente: Ind.
direito ao uso exclusivo da palavra
Schering
Química e Farmacêutica
Cresol .
S. A. - Processo indeferido.

N° 386.605 -• iviarca: eecatex Requerente: Ind . Metalúrgica Elma
Ltda . - Recorrente: Eucatex S. A.
Ind . e Com. - Processo indeferido.
N° 335.415 - Marca: Odontornicina - Requerente: Lab . Farimacéutico Flomá Ltda . - Recorrente: Labs.
Lepestit S. A. - Processo indeferido.
N.° 332.139 - Marca: Novo Mundo - Requerente: Wilson Dias Pereira -• Recorrente: Banco Novo
Mundo S. A. - Processo indeferido.

N9 441.514 -- Marca: Carbosilit
Requerente: Sivat Ind. de Abrasivo°
S. A. - Recorrente: The Carborun.
dum Company.. - Processo deferido.

/

N° 441.317 - Marca: Esberit Requerente: Schaper Ei Brummer Chemisch Pharmazeutische rabrik -Recorrente :Ultraquimica S. A. Ind . e
Com. - Processo deferido.
N 9 439.901 - Marca: Life - Requerente: Herminio Ei Elisio Ltda .
Recorrente; Time Inc . - Processo
deferido.
N° 343.157 - Marca: Iodo/ilidiu/
- Reqiierente: Ind . Brasileira de Produtos Químicos S. A. - Recorrente:
Labs . Lepetit S. A. - Processo de.

N° 312.011 - ' Marca: Alouette N.° 330.482 - Marca: Assuvena Requerente: Ind . e Com. Alouette Li- Requerente: Instituto Cientifico Medimitada -• Recorrente: De Millus Com. cator Ltda. - Recorrente: Cilag-Chee Ind . de Roupas Ltda . - Processo mie S. A.
Processo deferido.
indeferido.
N9 288.121 - Marca: Maloril N9 312.010 - Marca: Alouette - Requerente: Labs . Moura Brasil OrRequerente: Ind . e Com. Alouate
lando Rangel S. A. Recorrente:
titilada. -Recorrente: De Minus Com. The Sydney Ross Co. - Processo
e Ind . de Roupas Ltda . - Processo deferido.
indeferido.
N '280.129 - Marca: Santa TeN° 287.853 - Marca: Deitam Requerente: Ocitam Org . Construtora reza - Requerente:, Ind . e Com de
Máquinas Santa Tereza Ltda .
Ree Imobiliária Tambaú Ltda.
ReN.° 280.129 - Marca: Saeta Te.
corrente: Org . Construtora e Inc .
rezinha Ltda.
Processo deferido.
draus Ltda . •-• Processo indeferido.
N9 240.839 - Marca: Biscoitos
N.° 273.064 - Marca: Progresso Requerente: Keghan Kessadjikian - Cocktail - Requerente: Ind . de ProRecorrente: Chequer Alexandre Che- dutos Alimentícios Piraque Ltda . Recorrente: A Cia. Produtos Pilar
quer.. - Processo indeferido.
N9 250.096 - Marca: Camára - S. A. - Processo deferido.
Requerente: Calçados Cainára Ltda .
N° 218.989 - Marca: Para Recorrente: Alexios Rachid Azen Requerente: Bekman 8 Co. -- ReProcesso indeferido.
• corrente: Perfumaria Phebo Ltda .
N. 248.898 - Marca: Largactil - Processo deferido.
Requerente Societé Dos Usines Chi/migues Rhone Poulenc - Recorrente:
Labs . Raul Leite S. A. - Processo
indeferido.
N9 230.570 -. Marca: Sansão e
Dalila - Reqt.rtrente: José Innocente
- Recorrente: Ind. de Produtos Alimentidos Dilis Ltda . - Processo in-

N° 204.334 - Marca: Leite de
Aveia Davene Silketinado Requerente: Valery Perfumes do Brasil S.A.

- Recorrente: Helena Rubinstein Produtos de Beleza S. A. - Processo
deferido.
N9 188.944 - Marca: Alka-Dent
- Requerente: Villa Aufricht & Cia.
deferido.
- Recorrente: Pepsodent Limited N° • 195.519 - Marca: Capitão Ca- Processo deferido.
çula - Requerente: Comp , AntártiN° 444,341 Titulo: Joalheria
ca Paulista Ind . Brasileira de Bebidas
e Conexos - Recorrente: Emprêsa Winrlsor - Requerente: José Coelho
Gráfica Nacional Ltda. - Processo ei Irmãos Ltda . - Processo 1ndefe.
rido.
indeferido.
N9 442.959 - Marca: Recovit
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos •--; negou pro- Requerente: Recordati Lab . Farmacêu.
Processo indeferido.
vimento ' aos recursos interpostos nos tico C P A.
processos abaixo mencionados ri fim
N° 361.654 - Expressão: Farm.
de manter as decisões anteriores:
sos Produtos Milprint Requerenter
N° 441.679 - Marca: Tabo - Milprint Comercial Ltda . - Processa
Requerente: Tabo - Com. Imp. Exp. indeferido.
Ltda . - Recorrente: Financiara de
N.° 316.552 - Marca: Mavibel n=4
Perfumeria S . A. Processo defe- Requerente: IVIavibel do Brasil Com.)
rido.
e Ind. Ltda. - Processo Indeferldoi
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EXIIENTE

As Repartições Públicas
'e2everão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Sornais, diáriamente, até às

DEPARTAMENT

0111

E IMPRENSA NACDONAL

OCRUTC)R

25 horw.

As reckunaçõçs pertinen.
à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, á Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
doS órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,. ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas:
- Excetuadas as paro o
e_zterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder
ce-o tomar, em qualquer
época, por seis meses ou'arn
ano.
- As assinaturas vencgdas
poderão ser suspensas
aviso prévio.
Para facilitar aos assinanee3a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,!
na parte superior do enderêço
g es

N9 305.600 - Marca: Co-Deltra
Requerente: Merck p Co. Inc. Processo indeferido.
N° 284.213 - Nome comercial.
"joarte Ltda . Ind . e Com. de Minas
Gerais ..- Requerente: Joiarte Ltda
ind. e Com. de Minas Gerais. Processo indeferido.
N9 267.074 - Marca: Cholebil Requerente: Lab. Farmaquion Ltda.
- Processo indeferido.
N O 267.047 - Marca: Neurasfne
Requerente: Lab . Farmaquion Ltda.
Processo indeferido. •
N° 263.708 - Marca: Campagnolo
= • Requerente: Tullio Campagnolo Processo indeferido
Marca: Bandeirante
N9 250.971
• - Requerente: União Fr.bril Exportadora S. A. (U F E) . - Processo
indeferido.
N° 242.011 - Nome comercial:
Companhi a Fiação e Tecidos Cometa
5. A. - Requerente: Comp . Fiação
e Tecidas Cometa. - Processo indeferido.
N9 208.593 - Marca: Rapid
Requerente: Mesbla S. A. -- Processo indeferido.
Exigências
Gunther Wagner (no recurso Inter,
nsto ao termo 225.512, marca Gunther Wagner (Hannover) '.-- Preste
TI recorrente esclarecimentos nos têrmos do parecer do G T.
Diversos
Leon Grebler (no pedido de cadul
;Mede do Titulo: A ruturista, número 81.592) . - Nego provimento ao
ecur so, mantendo o despacho aue deCesott caduco o registro.
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Capital e interior?
Capital e Inferior
53nestre
, eng. 6.000 Semestre .
. Cr$ 4.500
. Cr 12.000Ano 0
.... Cr,9 9.000
Exterior:
Exterior:
éno00000 Cr3 /13000 Ano . o o . o . C4 10.030
vão impressos o número - do
talão de, registro, o mês e o
ano em que findará.
fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

I Renda Priori Ei Cia. (recorrendo do
despacho que deferiu o termo 146.440,
marca Torrone) . - Aguarde-se.
Crandes Indústrias Minetti Garnba
Ltda . ( recorrendo do despacho que
deferiu o têrmo 181.688, marca Campeão) . - Aguarde-se.
Ezequiel Lima ( recorrendo do despacho que indeferiu o termo 188.590,
titulo: Casa Excelsior) . - Aguardese.
Labs. Silne do Brasil Ltda . (recorrendo do despacho que deferiu o
têrmo 360.705, marca Sunlidit ) . Aguarde-se.
Instituto Médico Industrial de Aplicações Scientificas (I M I D A S)
S . A . (no recurso interposto ao termo
N.° 247.411, marca Imidasyl) . ?guarde-se.
N° 257.463 - Malharia Brasilan
Aguarde-se.
Ltda .
N 9 232.581 - Ricardo Donatelli.
- Aguarde-se.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 1 de março de 1967
Notificaçáo
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e reais dez dias para eventuais juntadas de reconsideração, e se do • mesmo não se tiver valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Derçartamento a fim de det't.rem o pagamento da primeira anuidade no prazo de sessenta dias (60)
na forma do parágrafo único do artigo 33 do Código da Propriedade Industrial, para que sejam expedidas •a,2
vennectivas cartas patentes:

dos jornais, devem os as.
sinarztes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.
Mod elo de Utilidade deferido
N° 101.836 - Original disposição
em envelopes - Ineo Schincariol
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
Empresa Brasileira de Relógios Hora
S. A. (na oposição à patente Priv.
de Inv. - termo 135.734). - Notifique-se o opoente para que se ma-

nifeste sare o parecer de fls. 24.
S. A. Fábricas Orion (no pedido
de impugnação da patente Mod. de
Utilidade têrmo 128.049). - Tome
o sr. impugnante as providências so-

licitadas .
Ind . Reunidas Vidrobrás Ltda . e
Santa Lúcia Cristais Ltda . (na oposição à patente Priv. de Invenção rerrno 128.850) - Notificar o Jpoen.te.

Irlemp Purolator S . A . Ind. (..e
Filtros (na reconsideração que deferiu
o termo 110.873 Priv. de Invenção j
- Notifique-se o recorrente conforme
exigência.
Baumer Q B S Cia. Brasileira de
Equipamentos (oposição à patente
Priv. de Inv. termo 131.170) . Ao oponete - cumpra a exigência téc.
nica .
N° 141.089 - Braz Pinto de Carvalho.
N° 142.158 - Garbel Máquinas e
Publicidade Lt da.
N9 142.159 - Garbel Máquinas e
Publicidade Lt da.
N9 142.161 - Paldo Priamt.
N° 142.287 -- Ind. Mecânicas lermann Ltda .
N °142.310
1nd . Termoplástica
Robquir Ltda .
N° 142.322 - Metalúrgica Capra
Ltda

Março de 1967

- As Repartições Públicas
drzgir-se-ão s ,essinatur at,
anuais renovadas até 28 dt;
fevereiro de cada ano e ae
éniciadas, em qualquer época.,
pelos órgãos competentes.
- ti fim clk: possibilitar cd
remessa de valores acompanhados de esclareeimentoc
quanto a sua aplicação, seE,,
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ouu
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parle.
mento de imprensa Wacionm?.
--- Os suplementos die edç.ções dos órgãos oficiais só e3
forriec2rão CICD assinantes
as solicitarem f_72o cio eo Cibo
sinatura.
- O funciondrio piY0iie0
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverd provar
esta condição no ato da ci.>
sinatura.
- O custa de cada 02(',2L??2,-.
piar atracado dos órgãos ofi.
ciais ser, na venda ava,?sa,
acrescido de Cr, 5 se do mesmo ano, c do Cr,5) 20 p5 rr ara;
decorrido.
N9 142.539 - Packaging ?A'ontien
Inc .
N 9 142.549 - Carlos Eugenia
Hime .
Ind. e
N° 141.295 - Newplast
Com. de Plásticos Ltda,
N° 144.558 - Horácio • Sues Filhe,
N° 145.040 - American Cais Company.
- Michael ChatiLera
N 9147.161
Soares.
N9 147.188 - Giuseppe Man giai
N° 94.836 - Antonio José Cem •
çalves Moreira Leite .
- André Stamo .
N° 137.708
N° 141.603 •-• Móveis Too:
S. A.
N9 142.294 - No-Amua
moto.
N9 142.324 - Hans LIIrija SJ:Jr.
iIrmãos Sag LIO
N° 142.833
mitada
N° 145.081 -- American Can Company.
N° 145.273 -- Leopoldo Barca.
N 9 145.319 - Rainez Rizle 5 1..1a.
Ltda.

N9 143.618 - Dr.. Manabu Akashi
e Hiroshi i-V:ika shi ta .
N° 147.049 - Oscar B.ellan
N° 148.522 - Union Carbjde Co: o.
N° 149.594 -- José Papautsks;
N9 161.408 - - Albert Y. C. Ckilheub
N9 172.405 • - Ao Mérito Brindei
e Troféus Ltda
N° 177.882 - Metalúrgica Ma ;acanã Ltda .
N° 178.040 • -• Acquazul Eagmlis •
ria S. A.
N° 180.947 • - Leo Rom ano.
Westia2house EL:rN9 94.234
tric Corp .
N9 134.877 -- DaM:le
cinto Rinh ar Msrio Stefancl.

Ouinta-feira 9
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N. 150.4: 8 - Jouph Monios.
Têrmos - Requerentest
N. 95.199 - Pittsburgh Plate Glass
N. 150.517 - Maemejunta Industrio
Company..
N. 140.045 - Kiean Kote
e Comércio Ltda
N.° 96.659 -The Dow Chemical rated.
N. 150.521 - Antonio Queiroz dm
Company,
N 141.306 - Koppers Company Amaral.
N. 96.800 - The Dow Chemical
N. 150.562 - Fábricas Germade
Company..
N. 139.529 - FMC Corporation.
S.A.
N. 104.800 - Snia Viscosa SoaN. 150.618 - Hermogenio Rodrigues
N. 130.511 - Carlos Munia e José
eta Nazionale Industrie Aplicazioni Vis- Rodrigues.
Peixoto.
cosa S .P .
N. 150.682 - Saunders Vaive • Co.
N. 105.558 - E . I . Do Pont de Ne-. Ltd.
N. 106.244 - Solvay 6 Cie.
N. 108.224 - Société Des Usines mours 6 Company.
N. 150.708 - Alejandro L: Rodei.
N. 131.468 - Imperial Chemical gues
N. 108.276 - Pittsburgh Corning
Hernandez.
Industries Linnted.
N. 153.727 - Angel Barredo.
Corporation .
N. 136.051 - Les Usines de Melle. N. 150.763
Naufal S.A. ImporN. 110.009 - Pisttbrgh Plate Glass
N. 136.084 - Halcon International, tação e Comércio.
Company.
Inc
N. 150.857 - tíVestinghouse
N.110.370 - Siemens ei Halske AkN. 136.168 - Ciba Société Anoay- Brake Company.
tiengesellscha ft .
me (em alemão: G
' iba Aktiengesells.- N. 150.883 - Christian, Germain,
N.113.378 - E . I . Do Pont de Ne chaft) ,
Louis Dussel.
mouras And Co mpany..
N. 136.206 - Società Varmaccutici N. 150.943 - Tecalemit (EngineN. 113.726 - Chemique Werke Tinha.
ring) Li nited.
Hüls Aktiengese ilschaft.
N. 136.230 - F. Hoffmann -. La
N. 150.984 - Amp Incorpora ted
N. 118.846 - Rohm ei Haas Com- Rache 6 Cie. Societe Anonyme . (F.
N. 151.018 - United Stades Sted
pany.
Hoffmann - La Roche G Co. AktienN. 118.929 - Innurial Chemical In- gesellschaft) .
Corporation.
dustries Limite&
N. 136.419 - Solva y 6 Cie.
N. 151.045 - Avany Cordeiro de
N. 119.050 - 'João Maggion.
N. 138.253 - Ciba Societe Anony- Moraes.
N. 119.219 - Pittsburgh Plate Glass me .
N. 151.058 - João Emenesio Pinto.
Company
N. 138.904 Prol. Dr. Korneliusz
N. 151.075 - Ânivaldo Tadeu RosN. 120.132 - Société Des Usines Kazimierz Wesolowski e Dr. Ing . Mi- ton Chagas.
Chirniques Rhône-Poulcen •
chel Ryczek.
N. 151.056 - Adalberto Mazini.
N. 121.196 - IVannesota Mining
N. 135.264 - Norwich Pharma cal
And Manufacturing Company.
N. 151.091 - Antonio Lopes.
N. 121.584 - Shell International Company..
N. 151.091 - Alfredo Salandin.
N. 137.567 - Rousse] Uclaf,.
N. 151.104 - Musa Ibrahin Surl.
Research Maatschappij N . V.
N. 128.449 - Felipe Calia .
N. 151.151 - Manuel Pereira CoN. 121.606 - Solvay ei Cie.
N. 142.940 - The Mc Neil Ma- mango.
N. 121.988 - Sandoz S .A .
chine 6 Engineering Company..
N. 151.178 - Guillermo Middleton.
N. 122.201 - Ciba Société Ano..
N. 143.036 - Hte Goody'ear Tire
N. 151.180 - Nazaré da Silva.
nyme.
& Rubber Company.
N. 151.186 - Diogo Ferreira Jue.
N. 122.273 - Rohm G Haas ComN .145.734 - The Bendix Corpora- nics.
pany.
tion.
N. 151.237 - Axios S . A . IndúsN. 125.229 - The Bendix Corpo- N. 146.233 - Pangborn Corpora- tria
Mecânica.
/
ration .
tion.
N.
151.257 - Robert Gustav Ber,
N. 125.342 - The Gillette CompN. 146.313 - Ra nco Incorporaeed. gstrom, Kenneth H. Kackbarth, Frank
pany.
N. 141.001 - Ford Motor Com- Horst Speling e Tamotsu Sawaki.
N. 129.222 - W . R . Grace 6 Co. pany.
N. 130.996 - Inventa Ag. Für ForN. 151.300 - Paul Alphen.
chung Und Patentverwertung.
N. 149.247 - Amsted Industries In- N. 151.303 - George Angus &Com.
corporated
pany Limited.
N. 132.488 - Sanduz S.A.
N. 149.254
N. 133.387 - Shell International
Techn:cal ManufactuN. 151.357 - José Pezzo.
ring And Services Inc
Research Maatschappij N . V .
N. 151.367 .- Renato Egidio de
N. 133.270 - The Standard 011
N. 149.285 - Monsanto Company.. Souza Aranha.
N.149.410 - João Alves PimenCompany..
N. 151.379 - Société dite: Yumbo.
N. 135.132 - Imperial Chemical tel.
. 151.439- Joaquim Amancio Nis.
Industries Limited •
N. 149.502 - Fausto Nardi.
po Netto.
N. 149.687 - Koitiro Hama
N. 131.628 - Rockwell - StenN. 151.470 - Dr. João Baptista SaN.. 149.735 - S Edgar Prado Lo.. meraro .e Dr. Edmundo Sereraro.
dard Corporation.
N.136.049 - Radio Corporation Of pes Filho e Giannotti Cano Ugo.
Têrmos - Requerentes:
America .
N. 149.784 - Union Corbide Cor.
N. 137.870 - Fruehauf do Brasil poration.
N. 151.489 - Francisco Rerrarese o
S . A. Industrial de Viaturas.
N. 149.838 - Temescal Metallurgi- Guiseppe Facdo. .
N. 138.710 - Francisco José Co- cal Corporation.
N. 151.572 - Cresildo Andrade Silminguez Y Bofill e Frederico A. Uhl- N. 150.018 - Nalco Chemical Com- veira.
pany.
.
mann.
N. 151.642 - Oswaldo Di Nardi o
N. 150.02(`
N.142.768 - Molins Machine ComCalmazzo Birago Ri- Laberto Benicasa .
naldi
pany Limited.
N. 151.644 - Mario Teixeira de
N. 143.211 - Robert Leoa Rene
N. 150.038 - Angelo Baccilieri.
Freitas e José Lemos de Freitas.
Guillermette
N. 150.039 - Paolo Ariboni.
N. 151.651 - Lourival Fayzano.
N. 143.345 - Aldemar Bernardo
N. 150.060 - Alexandre Schoeller.
N. 151.662 - Rubens Gilbert Finke
L
N. 150.073 - Cyril Lewis Williams.
Gomes.
• .
N. 151.699 - Nelson Fincatti.
N. 150.131 - Nikolaj Lebedev..
N. 148.907 - Compagnie Generale
N. 151.702 - Sebastião Rodriguea.
N. 150.156
de Geophysique e Institut Français
Sealed Power CorN. 151.731 - Solos Serviços Bra..
Petrole, Des Carburants Et Lubrifiants, poration.
S.A.
N. 150.184 - Carl-Hermann Heise.
N. 101.736 - Machie] De Vries.
N. 138.624 - Libbey-Owens-Ford N. 150.186 - Esref I. Halilovic;
N. 151.743 - Melvin, L. Hubbard.
Glass Company.
Branko P. Radisic e Peter Miljkovic.
N. 151.746 - National Research
N. 139.300 - Worthigton CorpoN. 150.188 - Max Baermann.
Development Corporation.
ration.
N. 150.238 - Fábrica de EnceraN. 138.545 - United Engineering
N. 143.072 - Remiro Povoa Fer- deira Comercia' Bandeirante Lida.
And Foucry Company..
reiro.
N. 150.245 - American Machine
N. 141.039 -- Symington Wayna
N. 143.110 - Moroweld Engineering Foundry Company.
Corporation.
N. 150.304 - José Manteys
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE Co. (Pty) , e Rudolf Escherich.
N. 142.441 - Sperry Rand Corpo.
N. 143.124 - Comércio, Indústria mon.
PATENTES
ration.
e Importação Jofre Ltda .
N. 150.330 - Erasmo M. Ayhart
N. 148.653 - E.!. Du Pont de
Rio, 1 de Março de 1967
N. 1.43.357 - Muttoni Hermanos Pereira.
Nemours And Company.
S
.
A
.
N.
150.332
- Hideo Katayama.
Exigêncins
N. '.548.739 - Carlo Ernesto Va.
N.143.518 - Veeder Industries
N. 150.346 - Antonio Perez Sa- lente.
Têrmos com exigências à cumprir: Inc.
bin.
N. 149.448 - Westinghouse Electrle
N.146.253 - Remigio Franco Lazo.
• Têrmos - Requerentes:
N. 150.469 .- Antonio Queiroz de Corporation .
Oliveira.
N. 148.989 - Ettore Rezenzoni.
N. 149.698 - C. A. V. Limited.
N. 48.982 - The Carburundum
N. 150.520 - Industrias de Metais
N. 150.470 - Antonio Queirox do N. 129.820 - MAC - Artigos dg
Company.,
Vulcânia S.A.
Amaral.
Proteção Rara Indústrias Ltda.,
N° • 136.703 - IVIinnesota Mining
and Manufacturing Company..
N° 139: 930 - Ind. Quirnicas Manguei S. A.
NP 141.046 - N. V. Philips'Gloeilampenfabrie ken .
N9 141.505 - Société Rhodiacete.
N.° 141.560 - Helcio França dos
Santos.
Rhone Poulenc S.A.
N° 142.015
• N° 142.254 - The Bleck Clawson
Company..
National Rcsearcb
N° 142.520
Development Co rp.
N9 142.928 - N. V. Philips'Gloeilampenfabricken.
N9 143.395 - Telefonaktiebolaget
L M Ericsson.
N° 144.808 - Tecalemit ,Ltd
N° 149.249 - Ãaiser Jeep Corp.
N. 160.742 - Rkone-Poulenc S. A.
N9 167.036 - Shigeo Matsuyama
N.° 167.223 - Leonidas Antonio
Marfins Carlini.
N° 168..187 - Jean Maurice Camus
e MiChe/ Jean S ajous .
Milton Martins.
N° 168.202 N° 168.306 - Favero 6 Garcia.
N 9 168.319 - S. A. Eletro Morse tterie
N: 168.362 - S. A. Eletro Mor.
setterie Volpato.
N9 168.386 - Acel - Artefatos
Ceramicos Especiais Ltda .
Eiichi Sego.
N° 168.505
N° 168.506 - Eiichi Sego.
Eiichi Sego.
N 0 168.518
N9 168.602 - Leonidas Antonio
Marfins Carlini.
N9 168.844 - Taichi Ina .
N° 178.850 - Keuffel ei Esser
Company..
N° 178.990 - Ação Empreendimentos Ltda .
N° 179.011 - Galocha Moderna
S. A.
N9 179.054 - 'Ind . Eletro Metalúrgica Di:nafley Lida.
Flávio Marchi.
N9 179.057
N° 179.194 - Knoll Associates
Inc
N° 179.418 - Metalúrgica Triângulo S. A.
N° 137.511 - IVIontecatini Società
Generale Per L'Industria Mineraria e
Chimica
N9 137.513 - Pritchett , 6 Gold and
E P S Company Ltd.
N9 137.568 - R oussel Udaf.
N° 138.067 - Ind. e Com: de
Artefatos Incobrasil Ltda .
N° 138.a56 - Agfa Aktiengesellschaft
N° 138.357 -Diamond Alkali
•
Company..
N9 138.818 - Reeves Grothers
Inc .
N9 138.857 -- Shell Internationa/
Research Maatschappij N. V.
N° 138.884 - The Carborunduà
Company.
N° 138.885 - The Carborundem'
Company.
N.0 139.647. - Weyerhaneser COM,
pany.
N° 139.983
Becch Nut Lipe See
Vers. Inc .
N9 142.024 - j R Geigy S. A.
-N9 142.025 -- T. R. Geigy S. A.
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N. 142.969 - Textron Industries,
Inc.
N. 143.967 - Johann Strauss Goldstemn e Paulo Fuc hs.
N. 145.681 - Francisco Ponce Yaranzo.
N. 148.414 - Crusmar Pereira de
Almeida.
N. 149.030 - Rockewell Standard
Corporation.
N. 149.581 - Frank Kolitscher..
Ltda .
N. 150.482 - J. M. S. Industriai
Ltda.
N. 169.428 - Antonio Biasia .
N. 134.360- Continental Oil Company.
N. 135.288 - Erwin Meyer e Carlos A. Seibel.
N. 135.400 - Union Carbide Corporation .
N. 136.166 - Monsanto Company.
N. 136.246 - Merck & Co. Inc..
N. 136.627 - Frits Schõnhõfer e
Werner Schulemann.
N. 136.785 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
N. 137.153 - Pittsburgh Plate Glass
Com pany.
N. 137.192 - Instituto Bioquímico
Italiana.
N. 137.250 - Shell International
Research Maatschappij N. V.

'N. 137.253 - Mantecatini, Socieà
Generale Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N. 137.294 - General Millis, Inc..
N. 137.707 - John Charles Cavanach e Edwin .George Inman.
N. 138.679 - Aktiebolaget Billingsfors - Langed.
N. 140.225 - General Motors Corporation.
N. 140.228 - Aluminiurn Labora,.
tories Limited.
N. 140.282 - Beecham Group Limited.
N. 140.325 - N. V. Phillips'Gloeilampenbafriekem.
N. 142.927 - Imperial Chemical Industries Limited.
N. 145.242 - American Cyanamid
Company.
N.. 151.015 - Angelo Manfredi.
N. 183.989 - Conservas Caqueiro
S.A
N. 124.943 - Ken Sakuma
N. 135.119 - Tanabe Seiyaku Co.,
Ltd. •
N. 137.635 - 'vVest Laboratories
Inc..
N. 138.819 - Sandoz S.A.
N. 1.38.938 - Sandoz S.A.
N 140.971 - Sandoz S.A.
N. 142.869 . - Union Carbide Corporation.

N. 150.603 - N. V. Philips'Gloeilampefabrieken.
N. 150.879 - Walcyr da Costa
Moreira.
N. 151.107 -_ Sktiengesellschatf
Brown, Boveri
Cie.
N. 151.242 - Reynolds Metais Company.
N. 151.366 - Quelidace Braga.
N. 151.327 - Farbenfabriken
yer Aktiengesellschaft.

NOTICIÁRIO
Retificação de Pontos:
N. 124.101 - Cujos pontos publicarn
dos com incorreções em 24-2-67, para
o Priv. invenção. Processo de preparação de novos derivados da formil-3
fenotiazina, do requerente Société Des
Usines Chimiques Rhone-Poulenc.
N. 132.737 - Desenho ou modelo
industrial Novo tipo de Perneira contra
Chuva com ou sem Zipe, do requerente
Jorge Meira Vaz; Pontos publicados com
incorreções em 24-2-67 - Fica retificado o segiunte ponto:

I - Novo tipo de Perneiras contra
Chuva, com ou sem Zipe, constituído
de borracha, plástico ou de qualquer
material apropriado para esta finalidade
em cõres e tamanho desejado, caracterizado pelo fato da perneira ter a con-

figuração de uma perneira comum de
cano longo com zipe e outros para fixação.
N. 136.203 -Priv. invenção Processo para Produção de Derivados de
Hidrazina, intermediários para os mesmos e processos de preparação dêstes
derivados e intermediários, do requeren.
te T.J. Smith El Nephew Ltd .
Pontos publicados com "incorreçõe:
em 24-2-67.
Fica retificado o seguinte item:
3 - Um processo de actirdo com o
ponto I, caracterizado pelo fato da redução ser efetuada com zinco na presença de ácido acético.
N) 155.214 - Para o Desenho ou
mod. industrial Original Modêlo de Cai,.
xa Portatil para Radio Eletrola, do requerente Gelmar Schempf e Helio Severo Cherbak. - Pontos publicados em
24-2-67.
N. 158.602 - Desenho ou mock-lo
industrial Abirgo Propaganda para Pedestres, do requerente Gyorgy Paul
Georges Nyari - Pontos publicados
com incorreções em 24-2-67. Fica retificado o seguinte item:
4 - Abrigo Propaganda para Pedestres, caracterizado pelos itens 1, 2,3,
e por possuir, internamente, em plano
inclinado para cima e para o centro,
longitudinalmente, painéis de propaganda intensiva.

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23
Volume 24

janeiro de 1963 - Preço: Cr$ 2.400
1963 - Preço: Cr$ 3.600

•
:Volume 35 - * Fascículo I - janeiro de 1966 ....
- ** Fascículo II
fevereiro de 1966 .. •
*** Fascículo III - março de 1966
Volume 36 - * Fascículo I - abril de 1966 • •••:••• •
- ** Fascículo II -- maio de 1966 • •-•:••••
*** Fascículo III - junho de 1966
;Volume 37 - * Fascículo 1 - julho de 1966
** Fascículo II - agêsto de .1966 "To
*** Fascículo III "n' setembro de 1966
V41Me

38

* Fascículo

1 -outubro de 1966

Cr$ 2.100
Cr$ 2.100
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000
Cr$ 2.000

Oo toe

Cr$ 2.000
Cr$ 2.200
Cr$ 2.000

oa.

Cr$ 2.000

Na Guanabara

Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n°
A VENDA

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I N.
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MARCAS DEPOSITADAS
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 esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a cor n nsão de registro requerido
•
Termo n.° 762.962, de 10-8-1966
Papelaria Nascente Ltda.
São Paulo
swksGE,NTE

Indo 11;í'as ileire,

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, cor pinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias.
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, papeugas, pouches, polainas, pijamas.'pu.
nhos, perneiras, quimonOs, regalos.
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saidas debanho, sandálias
sueterea, shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos. uniformes
• e vestidos
Termo a.° 762.965, 'de 10-8-1966
Indústria e Comércio de Pesca
"Propesca" Ltda.
São Paulo

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
a g lutinado s. álbuns (em branco) . álbuns
para retratos e autógrafos, balties (ezcat.( para brinquedos) blocos para
coriaapondência blocos para , cálculos
blocos para ano;:açOes. bobinas brochu
ras tão impressas, cadernos de asem;ver. rapaz para documentos, carteiras.
caixas de anelara cadernetas, cader.
nos, caixa: de mrdlo, caixas para papelaria. ortôes de visitas. cartaes coas,ereiaia ca:taez, indicea, confeti, car
liana. cadernos de papel roelimetrade
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões era branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes., envólucros para charutos de papel, encardenaçao de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices
IIII/USTRIA E C 011.m1
Whas de celulose. guardanapos, livros
CIO DA PESCA
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornaimentos
PROPESCA LTDA.
de • papel transparente, pratos papa.
nhos, papéis de estanho e de alumínio.
Nome Comercial
papais sem Impressão, papéis em branco
para impressão. * papéis fantasia, menos
Têrrao n.o 762.966, de 10-8-1966
para forrar paredes, papel almaço com
Indústria e Comércio de Pesca
ou sem pauta, papel crepon, papel de
Propesca Ltda,
seda, papel, impermeável, papel em no
São Paulo
bina para impressão, papel encerado
papel higiênico, papel impermeável.
PROPE S C A
para copiar, papel para desenhos, paInd. Brasileira'
pel para embrulho impermeabilizado
FROPESCA
papel para encadernar, papel para ets.
/nolo Brasileira
crever, papel para imprimir, papel pa.
rafinz. para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, pape;
absorvente, papel para embrulhar ta
Classe 41
baco, papeião, recipientes de papel, ro- Peixes vivos, peixes em consa.y., aa.aes
setas de papel, rótulos de 'papel, rolos congelados, peixes em salmoura, em
de papel transparente sacos de papel
pasta, em caldas ou geléias, frios,
serpentinas, tubos, postais de cartão
conservas e laticínios
e tubetes de papel
Termo n.o 762.968, de 10-8-1966
"Fropesca" — Frota Pesqueira Nacional
Têrmo n.° 762.963, de 1018-1966
Indústria & Comércio Ltda.
Fanabra — Fábrica Nacional de Óleos
Brancos Ltda.
São Paulo
São Paulo

"FANABRA'''
ind. Brasileirxh'

FROPESC£ —PROísil
PE SQUEIRA NACIO.
NAL IN DUSTRIA B

Clas-Se 4
COMERCIO !RDA. 1,
óleos brancos, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto, o uparcialmente
preparados
Nome Comercial
Termo n.° 762.964, de 10-8-1966
Termo n. 9 762.969, de 10-8-1966
Harem Decorações Ltda.
"Fropesca"
Freta Pescjueira Nacional
São Paulo
— Indústria & Comércio Ltda,
São Paulo
Classe 41
"RAFEM"
Peixes vivos, peixes em salmoura, em
Ind. Brasilei&e.,
caldas, em pasta, ou geléias; peixes
congelados, peixes em conserva; frios,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
conserva se laticínios
Classe 4
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas, aná guas, blusas,
Geio

Termo n.° 762.971, de 10-8-1966
Meian1 S.A. Indústria e Comércio
São ramo

EXTRAIU!,

Ind., Brasileira

sueteres, shorts, sungas, stolas ou, chicle
toucas, turbant a ternos, uniformes
e vest,dos
Termos ns. 762.975 e 762.976, de
10-8-1966
C. S. Franco & Cia.
'ião Pati,o

Classe 36
Meias e artigos de malharia em geral
Termo n.° 762.972, de 10-8-1966
Nautilus — Forneccdo..es de Navios
Limitada
Sdo caulo

47

NAUTILUS
Indo Brasi1aár2

Classe 38
Impressos para uso do requerente
_
_
Têrmo n.° 762.973, de 10-8-1966
Auto — Consorte — Administradora de
Consórcios e Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Industri a Brasileira
Classe 24
Artigos da classe
Classe 22
Artigos cia classe
Tann° n.° 762.977, de 10-8-1966
C. S. Franco & Cia.
Sda rati,o

v AUTO—C ONSORTE
A D?..fl NI ST RA DORA
DE C ONSORC I OS E
E VIRES' N DI SE NT OS

LT DA.
Nome aavit
Termo n.° 762.974, de 10-8-1966 •
Fábrica de Doces Ponderosa Ltda.
São Paulo
PONDEROSA

Ind. Brasileira
°Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 762.982, de 10-8-1966
Nissim Sai, Israel
São Paulo

CREAÇOES DANYSA'
Ind. Brasil eira,s
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veduárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas;
cachecols, calçados, chapéus, eaatos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos. domaaós. achar.
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, lequês,
luvas, ligas, lenços, manhas. meias:
maiôs, mantas, mandrião, Mantilhas, pal et6s, palas. penhoar, pulover, pelerinas;
neugas, pouches, polainas, pnamad., Diz.
nhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretadoe
suspensórios, saídas de banho, Candállas,

Classe 22
Artigos da classe
Termo n.° 762.979, de 10-8-1966
"INFERPA" — Indústria de Ferrameda
. tas Paulista Ltda.
Saca Paulo
INFERPA

.Lnd. Brasileira
Classe 11
Ferramentas em geral
Termo n. o 762.978, de 10-8-1966
C; S. Franco & Cia.
• São Paulo

Classe 22
Artigos da das*
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•

Têm° n.° 762.98a, de 10-8-1966
Mecânica Desidério Ltda.
São Paulo

)

BO

julgarem prejudica-..dos coto o cacmca_aaEz

Termo n. o 762.985, de 10-8-1966 •
Indústria de Malhas Semi-Lon Ltda.
São Paulo

sas, vasos vasilhames, vidro para vi.
draças, vidro para relóg13% varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e p ara bara-brisas e
alcares
Termo n.° 762.990, de 10-8-1966
Construtora Pas Ltda. •
São Paulo

Wac1o,l,a3 452 -naopriedads Eattiustr'0 aquéles que
•

DESIDERIC
nd0 Br- sileira

Classe 21
Peças e acessórios para veiculos em
geral
Termo n.° 762.981, de 10-8-1966
"Coopermutuo" — Organizadora de
Planos de Financiamentos
São Paulo

COOPERMUM
1 Ind. Brasileira
\
Classe 33
itIlnanciamentos de artigos de uso pese
soal ou domésticos por sistema de
coberturas e cooperativas
CTérmo n.° 762.983, de 10-8-1966
Heleia Artefatos Texteis Ltda.
São Paulo

SEIU-LON
Indo Brasileira'
Classe 36
Malhas em geral
Termo n.° 762.986, de 10-8-1966
Antonio Segarra
São Paulo

ANIM3I

Ind. Brasileira
Classe 25
Fotografias, desenhos, cópias
heliográficas e fotocópias
Termo n.° 762.987, de 10-8-1966
Gráfica e Editora Radar Ltda.
São Paulo

"MEIA
[End. Brasileira
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teciEos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
earoá, casimiras, fazendas e tecidos de
em peças, juta, jersey. linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
reatural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, manadas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Têrmo n.° 762.989, de 10-8-1966
Panificadora Pão de Deus Ltda.
São Paulo

Termo n.° 762.984, de 10-8-1966
Wan-Ed — Confecções Ltda.
São Paulo

(Sndo.Brasiloira
Classe 35
Para distinguir: Artigos de vestuário
@ roupas feitas em geral: Agasalhos.
Ue.,/tal.3, alpargatas. anáguas. blusa
C:-otinas, blusões, boleeis baba.
1" --o capacetes, cartolas. care.
pucar, casacão. coletes, capas. chales:
c'àeeoIs, calçados. chapéus. cintos
combinações. corpinhos, calças
g erloras e dre crianças, calçõeo.
k,PS, camisas, camisolas, camisetas
ceroulas, colarinhos, cueiros
calco. casacos, chinelos, dosnezós, achar.
as kntasiaA fardas para militares, co'Pragiala, fraldas, gaitachas, gravatas,
ages de lingerie, jaqueta.% laquês,
svas, ligas, lenços, mantõs, tuelasi
mantas, mandrião. mantilhas. paP:sn- palas, penhear. pulover. pelerinas:
ssçss.9nuches. polainas. pijamas teu.
,rueiras, quinamos. regalos.
X_9V2e
chambre. roupão. sobretudos
mar.:.:aam-1.511ms, saldas da banho, cancitaliaat
02207t3. sungas. doia° ou slacIrs
C2bantea ternos, ugazaaa
Z.CC2*M

F11.0 DE DE'' S"
Brasil eira'l
Classe 41
Sub sâtnicas D5"fDDDCVB
Substâncias alimentícias panificadas, no.
tadamente: pães, biscoitos, bolachas,
bolos, broas, doces e confeitos
Termo n.° 762.988, de 10-8-1966—
Walor

Comércio de Garrafas Ltda.
São Paulo

,- VALOR
Indo Brctsileire;
Classe )4
Vidro comum, laminado, trabalha:1c
em todas co formas o PreParoG, vidre
cristal para todos os fins, vidro lados.
criai, com telas de metal . o composi-

11 5 rasi
*1
s iado

Classe 16
Para distinguir: Matarias para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia azulejos, batentes, balaustres. bica
cos da cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento. cal, crê, chapas
isolantes. caibros, caixilhos. colunas.
:lupas para coberturas, caixas tiágua.
caixas de descarga pana etixos. edifica'
aôes premoldadas.. estuque: emulsão d.e
base asfáltico. estacas. esquadrias, ectru:uras metálicas para construções, lame'a: de metal. ladrilhos.- lambris, luvas
ie junção. lages. Iageotas. material isolante contra frio e calor,, manilhas, massas paro ralar stimentos de paredes. meleiras para construções, mosaicos, pro.
lutos de base ósfáltico. produtos para
:ornar itmaermeabilizantes as esganaas.
sas cU cimento e cel, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cl•
mento ou gesso para tetos e paredes
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par
quetes. portas, portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vhatilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

Termo n." 762.993, de 10-8-1966
Indústria e Comércio de
"Vincotex"
Tecidos Ltda,
São Paulo

'

VXFCCVWC",
Ind. Brasileira,

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci,
dos para confecções em geral. para:
tapeçarias e para artigos de cama o
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
caroá, Casimiras, fazendas c tecidos dm
lã em peças, juta, jersey, linho, nylor
paco-paco, perca-lina. rarni, rayoa, seda
n.atural, tecidos plásticos, tecidos impem.
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Têrmo n. 9 762.994, de 10 - 8 - 1966
Antonio Segarra
Silo Palio

AUSTRAL
Ind. Brasileira

C1-",»52,,.. 17
Artigos para escritório. almofadas para
cari'mbos. almofadas para tintas. c:r.1dores de cartas, arquivos. beriT.C.b.aU,
aerçcas para ceataborrf'.o. boiracham 92s-c
colas, brochas para desenhos. cofrasa
canetas, canetas tintciro. caneca, paro
desenho, cortadores de papel. Sar:I=C2,
carblbos, cariz:/adores. cola para ;.:31:olo
zoladores, compassos, cestos posa cc2.
respondência, desenhadores, duplicados
ms. datadores. estojos cara desanhom
estojos para canetas. estolas com minaz
esquadros, estojos para lápis, eammat.ma
estiletes para papéis, furadores, çiama
Para máquinas de escrever. g 5.m.çitcr'.^.
para lapiseiras. goma arábica, et-empao.
vitrôs
dores, lâ.pis eon geral., lapiseiras.: co
.
Termo n. o 762.991, de 10-8-1966
quinas para apontar lápis, minas para
"Vincotex" — Indústria e Comércio grafites, minas para penas: máquinas 63
de Tecidos Limitada
escrever, máquinas de calcular, isangiala
• São Paulo a
nos de. somar. máquinas de multiplic,-.20
mata-gatos, paris-tinteiros. porta-csrLwp
bos, porta-lápis, porta-canetas, ISCi".-2,
1
VIZCOTEE -INDUs-arta3. prensas. F.,.re ndedores de papCiin,
perceve los para papCds, p er tuyacicaea,
TRIA E COMERCIO .
r(.5.guns, raspadeiras de borrões. saancila
DE TECI DDS LT DA o
nem entmeóarnfos Cintas c, Mneviren

Nome Comercial
Têrmo n. o 762.992, de 10-8-1966
"Corei" — Comérci oe Representações
'de Livros Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 762.996, de 10-8-1966
Distribuidora de Balas e Biscoitos
Leste Ltda.

LESTE
Ind,, Brasileira

Classe 41
Balas e biscoitos
Termo n.° 762.997, de 10-8-1966
Abastecimento Popular Bom Pastor
Limitada
Sã° Paulo

;õec especiais: ampolas, aquários, as.
sada-Iras, almofariz:s, bandejas, cube.
tas, cadinhos. cântaros. cólicas, centre
le essa, câpsulas, copos. espelhos. as:emadeiras, frascos, fôrmas p ara da as
fôrmas para %mos, fios de vidro, par.
BOM PASTOR
• Ind. Brasileira
rafam, garrafões. grama, globos. haste
Mrdineins, licoreiros mamadeiClasse 25
aas. manteg=eican, pratos, pires. porta. Imagens g,rraauvs..... ...o o o o. "Classe (.!
16ima. paliteiros, potes, pendentes pe. Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas, 1 f1/4::a; til; I r as aletria. aihe aspargos,
descais. saladeiras serviços para r0 obras de pintura e escultura, imagens açúcar. alimentos arma animais, ara::::u,
trewa3, saleiros, tubos, tige/as, Caves
de gesso ou de outros materiais
amendoais, amebas, amandnim, arariam.

(uinta-retra
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Publicaçâo feita do acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedado Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranto osso Prazo Poderão apresentar ima oposições ao Departamentg
Nacional da Propriedado Induatrial aquêlas que se julgarem prejudicados com.a aoricesslio C registro requeriez
arroz, atum, aveia, avelãs. aze:te azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
cala em pó e em grão, camarão. canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chã,
caramelis. chocolates. confeitos, cravo
' cereais, cominho. creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cata
r alce, coalhada, castanha, cebola, ceada
mentos para alimentos, colorantes,
Chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre essencias alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de Mamata, farinhas alimeraicias, favas. fé, cuias. flocos, farelo: fermentos.abeijac
I k:goa frios. 'auras sécas naturais e ais.
teimadas. glicose, goma' de mascar, dor.
duras, grânulos, gr go de bici. gelatina
goiabada. geléias, herva doce herva
condensado. le:te em pó, legumes em
mate, hortaliças, lagostas, línguas,- leite
conserva, lentilhas, linguiça, louro.anaM
eas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarral. massa de tomate, mi e melada, mate, masnas para m:ngaus. molhos, moluscos
mostarda. mortada la, nós moscada, noites. óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, paios. pralinés pimenta, pós para
. pudins, pickles, peixes,, presuntos. patês, peta-pois. pastilhas, pizzas pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal. saga. ..sardinhas.
aanduiches. sorvetes, suai de tomate e de
.frutas, torradas. tapaaca, tâmaras. talharim, tremoços, .tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
moldo e torrado
Termo n.° 762.998, de 10-8-1966
Indústria da Automáticos Elétricas
Pisca-Luz Ltda.
São Paulo
RISCA LUZ

Brasileira. •

Classe 8
Aparelhos pisca-pisca para veículos
automotores
Têrmo n.o 762.999, de 10-8-1966
CornPtrjal e Importadora. Tradintec
Limitada

Termo n.° 763.003, de 10-8-1966
Papéis Edumar Ltda.
São Paulo

=Uni,

Indo Brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outóqratos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brochta
ras não impressas, cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas. cader.
nos, caixas . de cartão, ca:xas para papelaria. cartões de visitas. cartões co
-merciols.atõA:d,nfeicartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, 'ca.
demos de lembrança, carretes de papalão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papes
ou papelão, etiquetas, fôlhas índices
Rilhas de celulose, guardanapos. livros
não impresso, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. orna/Ir:jantas
de papel transparente, pratos, impeli.
cama papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branca
para forrar paredes, papel almaço com
ou Sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerada
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, - papel. para desenhos, am
pel para embrulho impermeabitzadc
papel paro encadernar, papei para escravar. papel para imprimir, papel pa.
rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente. papel para embrahar tabaco, papelão. recipientes de papel rosetas de papel,' rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de Pape:
Termo n.° 763.004, de 10-8-1966
Comercial Auto Peças Leonel Ltda,
São Paulo

LEONEL

TRADINTEC,
Classe 41
Substâncias alimentícias
Termo mo 763.000, de 10-8-1966
Pauificadora e Confeitaria Barão de
Tatul Ltda.

OGJD. C3C2MSDIGILM

s,

Unam, 21
Para distinguila Veicules e suas parfee
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amarSão Paulo tecedores, alavancas de câmbio, brama
breques, braços para veiculas, bicidetas, carrinhos da mão e carretas canar BARX0 DE TATU1.
ahozetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores. carros-berços. cerretanquos, carrmairrigadares, carros, carClasse 41
roças. carrocerias, chassis, chapas cirPães, biscoitos, bolachas, bolos e doces culares para veiam/c.a, cabos de votantes

corrediços, para veículos, direção dada
gaddaas, estribos, escadas rolanea, elevadores para assageiros e ara carga
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, moias
nactocialetas," motocargas, moto fundes
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veicules
manivelas, navios; ônibus, para-abam:as
para-lamas. para-brisas, pedais pontões
radas para veiculas, selins, midden, tirantes para veiculas, vagões, velocí pedes, varetas de contróle do &Jogador e
acalerador, tróleis. troleibuz, varam). de
carros e toletes para carros
Teimo n.° 763.001, de 10-8-1966
Cafeeira D'Oeste Ltda,
São Paulo

Termo n.° 763.006, de 10-8-1965'
Peixaria Continental Ltda.
São Paulo

CRT \E\TAL
IND.

=4

rn ASILEIR A

Classe 41
Peixes e crustáceis
Taram n.° 763.007, de 10-8-1966
Ney Spineli
São Paulo

D° OESVEY
Classe 41
Café
Termo n.° 763.002, de 10-8-1966
Cerealista Estrelense Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados
Termo n. 5 763.008, de 10-8-1966
Panificadora Planar Ltda.
São Paulo

'ESTIESÊ

0.

Classe 41
Cereais
Têrmo na' 763.005, de 10-8-1966
Concord-Rádio e Televisão Ltda.
São Paulo

MD. wasmacu
Á

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apare.
lhos de refrigeração. enceradeiras. aspiradores de p ó fogões, tomas e iogarelvas elétricas, chuveiros, aquecedores,
milanças, ferros elétricos de engomar
Passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
roedores, liquidificadores elétricos, má.
quinas para picar e moer legumes
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores, paradas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
frigerada, formas elétricas, máquinas.
fotográficas e cinematagrãficao. caro
:minhas elétricas. garrafas térmicas.
andares automáticos, lâmpadas. apara'hos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadoaes condensadores, bobinas, chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas de
:arreate, fusível- aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados
mnóculas, óculos, aparelhos de aproai.
mação. abat-jours e lustrea máquinas.
para lavar roupas para C.--À
a0MéStiCçp

Brasileiral

Classe 41
Pão
Termo n.5 763.009, de 10-8-1966
Indústria Gráfica Ibérica Ltda,
São Paulo
" ISERICA
, Indo Brasileira,

CONCORD
1

"PLANAR",

Ynd."

Termo n.° 763.010, de 10-8-1966
IVIawapa Comércio e Importação da
Ferramentas Industriais Ltda,
São Paulo

'ItIAWAPA"
.1.:1,10 Brasileira,
Can= 11
Ferragens, ferramentas de tôda esoklç.
cutelaria em geral e outris aregos do
metal a saber: Alicates, alavancas. aaa
mações da metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado. assadeiras. aça.
:areircs; brecas, bigornas. baixelas,
aandeijas. bacias, baldes. bimbonieres;
bules: cadinhos, cadeados. castiçais, coa
heras para pedreiros. correntes, cabided
chaves: cremones. chaves de parafuso,
conexões para encanamento, colunam
cabras de metal para portões. canoa da
mead, chaves de fenda chaves isailêcza
cabecsaes. canecas. Moas, cacheacam
centros de mesa. coqueteleiraa. cabra°
Paro acondicionamento de alaneostcmo
caldeirões , caçarola s. chaleiras. Cateead
mas, conchas coadores: distintivas. doa
bradiçam enxadas, enxadões. estaraaj
engatas. esgtathas, enfeites aura rareara
estribos, C3kirdt3 para arreiam C..934.5

rerffirs1~~,T9rUe.~PIIM
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MARCAS DEPOSITA:DAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 alas Para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar MU oposições ao Departamento
Vacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido

&iras: formões 'vices, ferro para cortar
aapun ferroa-na tacas, tacões, fecha.
duras terrc, comum a carvão. tarutew as.
tunas itk • Ca-15 aara doces. tratos para
estradas de terro trig deiras: ganchos.
grelhas gafava aancaos para quadras
gonza . para ciarruagans: insignias; amas, laminas, iiroreiros. latas de lixo.
panelas roldanas. ralos para p.as, reta
seiras, porta. pão. porta.jólas. paliteira
jarras: machad.nnas. molas para po.aa
molas para venezianas, martelos. lar
retas. matrizes; navalhas, puas; pas. pie.
gos, oaratusos, picões. porta-galo; ao
tes. regadores: serviços de chá e café
serras, serrotes. sachas. sacarrolhO, te•
sou - as talber p s anhadeiras. corqueze
tenazes, travadeiras. telas dt arame. tor.
[seiras, trincos, . tubos para encanamento
trilhos para putas de correr. taças,
travessas, turilailos; vasos vasilhames
e lie rrun:2
Têrmo n.° 763.011, de 10-8-1966
Helio Coutinho
São Paulo

SPT STUDIO PAULISTA DE TEATRO
•

Classe 33
Título
Têrmo n.° 763.012, de 10-8-1966
Helio Coutinho
São Paulo

SPT STUDIO PAULISTA DE TEATRO.
Ind. Brasileira ,à

ras eara roupas e mata óleos para rou
pus. letna. óleos para limpeza de carros, pós de oranquear roupa. salicatc
de sódio, soda caustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de estragar e saponaceos. tijolos de polir e verniz
para calçados

Termo n.° 763.022, de 10-8-1966
Cerealista Sergipana Ltda.
São Paulo •

Tênno na 763.015, de 10-8-1966
Oficina Mecânica Piola Ltda.
São Paulo

Classe 41
Alcachotras aletria; alho, aspargos
açúcar, alimentos para . animais, amido
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas banha. bacalhau. batatas, balas.
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
rm p au, e em oó. cacau. carnes, chá.
caramelis ch,)colates. confeitos, crave
iereals, cominho, creme de le.te. creme.:
croquetas. compotas, cara
Alce coalhada, castanha, .ebola. condi
mentos para alimentos. colorante*A
zhouriços, dendê. doces, doces de tru
-as espinafre essênc:as alimentares, empa.das, ervilhas. enxovas, extrato dé toé
mate. tarinhas alimenticias, tavas fé
cuias, flocos, farelo. fermentos. taifa(
lagos frios. 'auras sácas naturais e Cria
talizadas. glicose, goma de mascar, gor
duras. grânulos. grão de bici gelarma
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças lagostas. linguas. leite
condensado. le:te em pó. legumes eis
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas
sas alimenticias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrai. mas,'
sa de tomate, mel e melado, mate, ruas.
sas para m:ngaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães, paios pralines pimenta. paia para
pudins. aickles. peixes. presuntos. pa
tês. pet:t-pois pastilhas, pizzas pudins
mais, requeijões, sal, saga sardinhas.
queijos, raçõer balanceadas para aia
.sanduicnes. sorvetes, saci de tomate e de
trutas. torradas tapoca, tpiaras. talha
.rim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

" PIOLA"
Ind. Brasileira
Classe 33
Consertos e lavagens de veículos
Termo na' 763.016, de 10-8-1966
Churrascaria Costela de Our oLtda.
São Paulo
COSTELA

DE

OURO

Ind. Brasileira
Classe 41
Churrascos
Têrmo n.° 763.017, de 10-8-1966
Martins Cabreira & Bertazini
São Paulo

"3 ANTONIOS"
Ind. Brasileira,
Classe 43
Xarope de groselha
Termo na 763.018, de 10-8-1966
Pizzaria Mario Ltda.
São Paulo
n MIO ",
Ind. Brasileira

Classe 32
Para distinguir. Mbuns. almanaques,
anuários, boletins, catálogos. jornais
livros, peças teatrais e cinematográficas. programas de rádio e televisão
publicações, revistas. folhinhas imp-os
sas e programas circenses

Termo n.° 763,019, de 10-8-1966
Representações Colibri Ltda.
São Paulo

Termo n.° 763.013, de 10-8-1966
Bar e Lanches Cascavel Ltda.
São Paulo

" COLIBRI"
Ind. Brasileira;

Classe 41
Pizzas

t

•" CASCAVEL P1
Ind. Brasileira

,

Classe 41
Lanches de: aliche, mortadela, presunto, queijos, salsichas, roz-bife e
churrascos
Têrmo n.0 763.014, de 10-8-1966
Luiz Dal Poggetto Filho
.São Paulo

"ALVIM"
lInd. Brasileira'
Classe 46

Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espretnacetes. extrato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
"dra e de madeira, goma pare lava!).
'deria. limpadores de luvas. liquidos de
branquear tecidos, líquidos tnata-gordu•

lasse 33
resentações
Têrmo n.° 763.020, de 10-8-1966
Viação Cacique- Ltda.
São Paulo

*CACIQUE"
Ind. Brasileira
Classe 33
Transportes
l'armo

II.°

763.021, de 10-8-1966

Comércio de Automóveis do Centro
São Paulo
Limitada
%X) CENTRO"

Ind. Brasileira
Cli sse 21
Atitomóveis

• "SERGIPANA"

Ind. Brasileira

ulas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
cos, trios. trutas sacas naturais e criaatizadas: glicose, goma de mascar, gor:ras, grânulos. grão de bico,. gelatina.

.aiabada. geléias, herva doce herva
'iate. horta:iças, lagostas linguas, leite
ondensado, leite em pó. legumas
anserva, tentilhas, linguiça, louro. masas alimenticias. mariscos, manteiga,
argarina. marmelada asecarrao, marfe de tomate mel e melado, mate, masais para mingaus, molhoa, moluscos.
nostarda, mortadela, nós moscada, ao»
'es, óleos ccenestiveis. ostras , ovas,
, âes, p aios, pralinés pimenta, pós para
pickes, peixes, presuntos, pa.
ès, petit-pois. pastilhas . pizzas. pudins:
ueijos. raçoes balanceadas para sais

sais, requeijões. sal, sagu. sardinhas,
anduicôes. salsichas, salames, sopas eisatadas. sorvetessorvetes- suco de • tornara: e de
rotas: torradas tapioca, tâmaras talhatremoços. tortas, tortas pata ali,
mento de animais e aves. torrões,
coucinhc e vinagre
Termo n.° 763.024, de 10-8-1966
Retifica de Motores Jomar Ltda.
São Paulo

nj oliAR si

Ind. Brasileira
Classe 33
Retificadora de motores
Termo n.° 763.025, de 10-8-1966
Artefatos de Plásticos Resiwa Ltda.
São Paulo

"RESIVA"
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mhterial
plásriao e de nylon: Recip:entes fabra

cados de material plástico, revestimentos, confeccionados de sub,tância,s
mais e vegeta:si Argolas.. açucareiros,
armações para aicclos, bules, bandejas,
. Têrmo n. 9 763.023, de 10-8-1966
lases para telefones, baldes. bacias bol.
Comercial de Secos e Molhados
sas, caixas, carteiras, chapas. cabo'
Mirandelense Ltda.
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
São Paulo
caixas para iicondicionamento de ali.,
mentos caixa de mater'al plástico para
"MIRANDELENSE"
baterias, coadores, copos, canecas, con.
Ind.. Brasileira
chas. capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos. cartuClasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos chos, coadores para chá, descanso para
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta pratos, copos e copinhos de plásticoos
açúcar, alimentos para animais, amido para soraetes, ca:xinhas de plásticl
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei Para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
:onas, banha: bacalhau, batatas, balas garfinhos de plástico para sorvetes for.
afseoitos, bombons, bolachas, baunilha minhas dt plástico para sorvetes, discos,
afê em pó e em grão. camarão, caneia embreagen de material plástico. embaos pau e em pó. cacau, carnes, chá lagens de mater:al plástico para sorve_saramelos. chocolates, confeitos, cravo res, estojos para objetos, espumas de
:areais. cominho. creme de leite, creme: nylon esteiras, enfeites para automóimenticios, croquetes, compotas. can- veis, massas anti-ruidos. escoadores de

iica. coalhada, castanha. cebola corvi,
isentos para alimentos. colorantes.
IhOUTIÇOS, -dendê. doces, doces de tru
-as espinafre, essências alimentares, em
ladas. ervilhas, emtovas, extrato de to
'snate. farinhas alimenticias, favas. fé-

pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, facas guarnições guarninições para porta-blocos, guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcainições de material plástico para utensílios e eibjetos.
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guarnições para bolsas. garfos. galerias dernOs de lembrança. carreté:s de papara cortinas, ferro laminados, piás. pelão, envelopes, envólucros Para chaticos, lanche:ras, mantegueiras, malas rutos de papel. encadernação de papei
arinóis, prendedores de roupas, puxado, ou papelão. etiquetos, fôlhas índices.
res de móveis, pires, pratos, palft e. i- Rolhas de celulose, guardanapos. livros
tos. pás de cosinha, pedras pomes arti- não impressos. ' livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente. Pratos, papeli.
nhos. papéis de estanho e de alumie:o
papéis sem impressão, papéis em branco
Ilhas. recipientes. suportes, suportes para para forrar paredes, papel olmaço com
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas. ou sem pauta. papel crepon. papel de
tubos para ampolas, tubos p ara serin- seda, papel impermeável, papel, enceradc
gas, travehas, tipos de material plás- papel higiênico. popel impermeave,
tico. sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilha- para topiar. papel para desenhos, pa,
mes para acondiciihamento, vasos, 'xi' pel para embrulho impermeabillzade
caras. colas a trio e colas são incluídas papel paro encadernar, papel para as.
em outras classes, para borracha. para craves. papel pare imprimir, papel pacorrumes, pára marceneiros, para sapa- rafina para embrulhos, papel celofane
Qeiros. para vidros, pasta adesiva para papel celulose. papel de linho papel
absorvente, papel para embrahar tamater:al plástico- e mgeral
baco, papelão. recipientes de P a Pet r°Termo n.° 763.026, de 10-8-1966
setas de papel, rótulos de pápel, rolos
Metalúrgica Cofrauto Ltda.
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartsc
São Paulo

Termo n.° 763.029, de 10-8-1966
Geraldo Rosa de Oliveira
São Paulo

gos protetores para documentos. puxaclorea de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nique:s, portat-notas,
porta-documentos, placas, rebites rad'.

"C OFRAUTO
' Ind. Brasileira

•

Z.:lasse
Aço em. bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialn,ente trabalhado, aço pálio. ay.
refinado bronze, bronze em h , ..0
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, 'bronze em
parcialmente preparado cimento me.
barra. em fio, chumbo em bruto ou
tellco, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças. estanho bruto ou
saarcialinente trabalsado, ferro em bruta
em barra, ferro 'manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabae
lbado, essa temperado: gusa maleável
laminas de 'metal, lata em tõlra. latão
eia 11511, a, latão em chapas, latão frern
vergalhe/as, ligas metálicas, limalhais
mag nésio manganês. metais não traba.
lindos ou parcialmente trabalhados, metais em Massa metais estempalos,
metais para solia amuei e •zinco
Termo n.° 763.027, de 10-8-1966

Artes Gráficas Império Ltda.
São Paulo

e tubetes de papei
Termo n.o 763.028, de 10-8-1696
A.Icebiades Dias dos Santos
Paraná

tev

Classe 33
Frase de propaganda
Termo n.° 763.030, de 10-8-1966
Agencia Prorno-juris de Publicidade
Limitada
São Paulo

IMPERIO
Tádústria Brasileira

ONCIA PROMO—JURIS
IDE PUBLICIDADE LTDA

Classe 38
Aros para guardanapos de papei
aglutinados. álbáns (em branco). álbuns
para ,retratos e outógralOs. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos p ara anotações, hobinos. brochuras não impressas, cadernos de asare.
ver. capas para documentos carteiras.
coixtps de panelaa, cadernetas. cader.
nos, caisas de cartão. ca:xas para papelaria. cartões de visitas. cartões cO.
marciais, cartões índices, conf .-Ri. cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenh o, cadernos
esclares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina, copes planográficas, ca-

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais
livros, peças teatrais e cinematográfi.
em, programas de rádio e televisão
publicações, revistas, folhinhas impres• ea:. e programas circenses
Termo n.° 763.031, de 10-8-1966
Agência Promo-Juris de Publicidade
Limitada
São Paulo

PRO110-31JRI
Nome Comercial

pratos. copos e sopinhas de pláséuso
para sorvetes, caixinhas de plá.stico
p ara sorvetes. colherinhaà pas:nhas,
garfinhos de plástico para sorvetes toss
minhas de plástico para sorvetes discas
embreagens de material plástico embalagens de material plástica pa ,sa serves
tes estojos para objetos, espumas do
aviais esteiras, enfeites para automópratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, tios de cemlose, fechas
ceies para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições)
para liquidificadores e para batedeiras

p ara bolsas, tacas, guarnições. guarisicie trutas e legumes, guarnições de mos
Classe 33
Sinal de propaganda
Termos ns. 763.032 a 763.034, de
10-8-1966 .
IVIonoplast — Indústria e Comércio
• Limitada
São Paulo

HOEOPLAST -a
Indústriô Brasileiro
Classe 22
Para distinguir- Fios e linhas de tôda
espécie, lios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados.
costura, tecelagem, tricotagern e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidas por processos químicos; fios • de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 24
Mamares, atacadores .para espartilhos

zerial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
sara cortinas, jarros, laminados, piásticos; lancheiras, wantegueiras, malas,
prinóis, pendedores de roupas, puxado-

res para móveis, pires. oratos paliteirias. pás de casinha. pedras pomes, artigos, protetoes para documentos. puaadores de Égua para uso doméstico
em outras classes, para ri,;T'rrt . na para
comunas, para marcineiros, para sapateiros, para vidros. pa:ta adesiva para
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
aorta-documentos, placas, rebites, [-adiatlas, recipientes, suportes su portes para
Juardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plass
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhas
eles para acondicionamento, vasos.
caras, colas a frio e colas não incicidao
correias, pasta e pedras para atiaR

rebolos, adesivos para tacos. adesivas
Para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material nlástico para inclas.
• calçados, ataduras de algodão para
iria geral de olásticos
diversos fins, exceto para fins mediei
Termo
n.° 763.035, de 10-8-1966
sais, bandeiras. bordados. braçadeiras
borlas, cadeados caas ara móveis e Real — Sociedade de Empreendimentos
Comerciais e de Administração Ltda.
pianos, carapuças para cavalos, corSão Paulo
dões. debruns: lã, fitas forros franja:,
festão, feltro para 6agão, fofos galar.
iates lamparinas, mochilas, mosquitel.
p.r. A T,
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Ind.
Brasileira'
para rounas de homens e senhoras
panos para enfeites le móveis, nãc
Classe 38
fazendo parte dos mesmos, palmilhas Cartas, envelopes, recibos, faturas, dupassamaries, pavios rédeas, rendas re, plicatas, cartões comerciais e de visitas,
deu, sacas. sinhaninhas para vestidoa cabogramas, cheques notas promissórias
telas, tampos para almofadas, não kl.
e etiquetas impressas
sendo parte de móveis, artigos este:

feitos de algodão, cânhamo. linho, luta
seda. selim lã pelo e fibras não
Incluidos em outras classes
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de materia
plástico e de nylon: Recipientes fabri
nados de material plástico, revestimen
tas confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para (Ser ias, bules, bandejas
base: para teléones, baldes, bacias, boi.

gari, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilino, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, to.
iberas, conchas, cestas para pão, cesti.
nhas capas para álbuns e para livroi
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos. censchios, coadores para chá, descanso para

Termo n.° 763.036, de 10-8-1966
"Pintal-Car" — Pinturas de
Automóveis Ltda,
São Paulo

PINTAI, CAii
Ind.. Brasileira
Casse 21
'ara distinguir: Veiculas e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto»
móveis. auto-caminhões, aviões, amor.
-ecedores, alavancas de câmbio, barcos.
')reques, braços para veiculas. Wide.
.as. carrinhos de mão e carretas, casai.
lhonetes, carros ambulantes. caminhões,
.arroa. tratores, carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigados& carros. cara
açu. carrocerias. chassis, chapas circulares para veleuhs, cubos de veiculais,
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a correrPublicação
o prazo de 30
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p oderão apresentas SUES
Nacional da Propriedmetle industrial aqueles qua se julga= prejudicados com a coneasco oPcsições ao D.:pese:amansa
reulstro

corrediços para veículos, direção. desligadaims. estribos, escadas rolantea, elevadarem para p assageiros e para carga.
engzeías para carros. eixos te direção.
freies. fronteiras Para veicill-ss• guic:20'
locc_activas, lanchas. motor-lema, molas,
motocicletas, rnotocargas, alote furgões
marivelas, navios, ônibus, para-choques.
vara-la=cs, para-brisas, pedais, pameas,
rodes, para bisicletas„ saias para bicicta.
Um, -aboque, radiadores para veicutos
3Cd2D pema veiculas. selas,triciclos. C
santas para velCuica, vagões velocipeães, varetas de sontrôle do afogado, e
ace:arador. tróleis, troleibus varaes, de
carros. toletes 'sara earros
Termo n.° 763.037, de 10-8-1966
Indústria e Comércio de Confecções
Nlelissa Ltda.
São Paulo

balagandans de metais preciosos, ou
Termo n.° 763.043, de 10-8-1966
robe de chambre, roupas, sobretudo%
semipreciosos, bandejas de metais pre- "Nlovitec" Movimentação Técnica de suspensórios,
saldas de easho, sandalies,
ciosos, berloques de metal preciosos,
Materiais Ltda,
eueteres, si:orts. sungas, nelas co cluclzs,
brincos de meatl precioso, ou semiSão Paulo
taucom turbantes, temos, unifcrir.s.a
precioso, bules de metais precioso,
2 vestidos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
i
Termo n.° 763.048, de 10-8-1966
contas de metais .preciosos, Copos de
Las- Falo Hotéis e Turismo Ltda,
metais preciosos, dedais de metais preSão Paulo
ciosos, diamantes lapidados, f;iode atuo,
IIMOVITRC
tio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
nã PAIO
jóias falsas, lanotejolas de metais preIndástria Brasileira
ciosos, medalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
Classe 50
de ouro, pedras preciosos para jóia, peImpressos para uso em: cheques, do-'
dras semi-preciosas para jóias, pérolas
plicatas, enveloçes, faturas, notas pros
e imitações de pérolas, pratos de- mefissórias, papel de correspondência e reClasse
6
:aisp reciosos, serviços de chá e de café
cibos, impressos em cartazes, placas, ta,
de metais preciosos, serviços de licor Máquinas e suas partes integrantes não buletas e veículos, bilhetes e impressoa
incluídas nas classes 7, 10 e 17
de metal precioso, serviços de refrescos
Termo n.° 763.049, de 10-8-1956
de mead precioso, serviços de saleda
N2L-IsSA
Termo n.° 763.045, de 10-8-1966
Cromação de Plásticos Minarei Ltda.
de frutas de metal precioso, serviços de
Aietonio
Genova
Xnd. Brasilera
sorvete de metal precioso, sopeiras de
São Paulo
São Paulg
¡metal precioso, taças de metais precioClasse 36
sos, talheres de metais preciosos, turiINDUSTRIA
E
COL'Z'
srt—)
Para distinguir: Artigos de vestuários baios de metal, turmalinas lapidadas e
i-aN277
CIO
DE
rIOVEIS
SAN—,
e mapas feitas em geral: Agasalho
vasos de metais preciosoa
Ind.
Brasileinsi
TA EDWIGES.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
g
S
o
Paulo
botas. botinas, . blusões, boinas baba.
C.:asse 23
Termo n.° 763.040, de 10-8-1966
dburos, bonés, capacetes, cartolas, caroPara disteis:2m Artefatos de ssaterin
Indústria Eletromecânica Brasileira
classe 40
puças casacão, coletes, capas, chatas,
plástico e de aviou: Recipientes faár?
Indebras Ltda,
Titulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cedias de material plastiéo, revestimem
São Paulo
c leé es, combinações, corpinhos, calças
Termo n. 0 763.046, de 10-8-1966
tos confeccionJe:oa de substausias an!";
de senhoras e cie crianças calções. calEmpresa Contábil Edilton Ltda.
mais e vageta:s: .Argclas, eçuCai".215fEJ
INIC.1,3RAS
ças, camisas, camisolas, camisetas,
armações para Scens, bules, iriinde:n
Xnd. Brasileira
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
bases para telefones. baldes. bwias
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
"sas, catsas, carteiras, chapas,
Classe 8
pai isntasias, fardas para militares. co .
EDILTOB
para fel-ruir:e:Iras e utensílios.
Artigos da classe
:caiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
caixas para acondicionamento do
soe, ogos de /ingeria. jaquetas, /fiques
Têrmo n.° 763.041, de 10-8-1966
mentos calca :13
oiástico PaLJ
Classe 50
Trocar — Comércio de Automov,eis
Ps:vas, ligas, lenços, triantôs,
baterias, coadores, cepos, caseces,
Impresso
para
uso
em:
cheques,
duplimaiôs, mantas, mandrião, mantilhas, .paLimitada
chas. capas para álbuns e para ilvíz3
catas, envelopes, fatu as, notas promis- cálices, cestos, castiçais para veleli
etés, palas, penhoar, pulavas. pelerinam
São Paulo
sósias, papel de correspondência e re- coisas para guarda de Ibletos,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punham p erneiras. quimeras, regales.
cibos, impresos em cartazes, placas ta:- chos. coadoles para chã. descanso pas1
(Xlaclo
sobe e, chambre, _roupão, sobretudoa
baleias e veiculas, bilhetes e impressos pratos, copos o sapinhos de pias:ecoe
sus p ensórios. saldas de banho, sandálias.
Classe 21
.
p ara soraezea, ca:sinhas de altiszç,
Termo n.° 763.047, de 10-8-1966
enatares, shorts, sungas. stolae ou slac.ks
Artigos da classe
para sorvetes, colherinnas, pasinhao
Rojan's Sport Lida
toucas, turbantes. ternos, uniformes
garfinhos de plástico para sorvetas.
Termo n.° 763.042, de 10-8-196
e vestidos
minhas tit plástico para sorvetes, eilscoe
São Paulo
Produtos Petro-Químicos "66" Ltda.
Têrmo n. 0 763.038, de 10-8-1966
embreagem de material plástica. embs;
São Paulo
lagens de . mater:a3 plástico para soro
• Exportadora e Importadora Expila
110jAN°
S
tas, estojos para objetos, ZSDLUMUS (4:à
Limitada
aldeia esteiras, enfeites paro autemsj
São Paulo
Indo Brasileira
vais. massas and-ruídas. escoadcses C
pratos, funis, fôrmas para doces, fito
EXPIM
use
Classe 36
para bolsas, tacas, guarnições guasel
Para distinguir: Artigos de vestuários nições para porta-blocos, guerniçõ
,Znao Brasileirc;
e roupas feitas em gerai: Agasalhos. para itquidificadorea e para batedeirm
Classe 4
aventais. alpargatas. anáguas, blusas. de frutas e legumes, • ecarniçC :. 2 de
Álgodão em bruto ou parcialmente
botas, botinas, blusões. , boinas, baba- teria) plástico para utensílios e eibiatee
trabalhado
°
&ouros, bonés. capacetes, cartolas, cara- g uar.sições para bolsas garfos, galeMa
puças. casacão, coletes, capas, chales. para cortinas. ksro laminados, plee
Termo n.° 763.039, de 10-8-1966
Metalúrgica Bellini S.A.
cachecols, calçados, chapéus, cintos ticos. lancheiras, inantegneiras„
Rio Grande do Sul
cintas, combinações. corpinhos, calças orint51.9, prendedores de roupas.;.....u-...zad3
Classe <17
de senhoras e de crianças, calções, cai es da móveis, pires. pratos í.-.:21£23
Para distinguir combestivels, mimínsican. Çag, camisas, camiso'as, camisetas. ros, pâs de casinha:, pedras pomes cz:ã
BEL PRLTA
tas, substâncias e produtos destinados à cuecas, ceroulas, colarinhos, cueirea gap protetores para documerztw
,72
,Xr1c1.0
iluminação e ao aquecimento: álcool mias, casacos, crainelos, ioniirrós, echos. nadares de água para
uso zlaniesticl
motor, carvão a gás hidrocarboreto, ,ses. fantasias, fardas nara militares ao. p orta-cepos, parta-niqueis, orca.
catei
Classe: 19
gás metano. butano e propano, gás enAdereços de metais, preciosos, semi- garrafado, gás liquef et), gasolina, gra- egiais, fraldas, galochas, gravatas gor- p orta-documentos, placas, rebites
preciosos e suas imitações, adereços de xas lubrificantes, Cileos cambasstiveis. -cts. logos de 'ingeria. lauetas. laques. abas. recipientes. suportes. supe22:-Ce
pedras preciosas e suas imitações, adôr- óleos lubrificantes, 431.-es destinados à Luvas, ligai, lenços, mantes. melas guardanapas, saleiro, cube.% 0Q>kl
naiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa- tubos para empolam- tubos -,":era
ano de metais preciosos, cami-precieses
iluminação e ao i<su 5eitnento, óleos
atos. palas, penhcar. pulover. pelerinaa. ga..q, travessas, tipos de mates !.:•J
imitações, alianças, ciaéis, artepesa
amortece
petróleo e
[Rugas, ponches, polainas pijamas. pu Uca sacolas. sacas. saguinhni,
eM
. 2 d kI ntasia, de metais pratearam
auesasseA
abas. perneiras, quimonoa, regalos, meei para ocondicilmameento, vestes,
sl
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Publicação feita do acento som o art. 180 do °Salgo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
Di2partamonta
o correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Duranto Osso prazo poderão apresentrl ousa oposições ao
do
l?ropriedado
Industrial
aguOlos
quo
os
julgarem
prejudicados
com
ci
em/sessão
do
registro
reguer1d3
Nacional

caras, colas a trio e colas são tncluldas
'tu]] outras classes, para borracha para
corrutues, para marceneiros, para sapaileir03, para vidros. pasta adesiva para
mater:al plástico e migara;
Termos ris. 763.050 e 763.051, de
10-8-1966
•
"Hoteltur" — Companhia Brasileira de,
• Hotels de Hotéis
São Paulo s

ROTEI/TUR
nd. Brasileira
Classe 38
Cartões em branco, cartões comerciais
e de visitas, cartões especiais impressos,
cheques, letras de câmbio, natas promissórias faturas, notas fiscais, ações, aoólites, duplicatas recibos, rótulos e etiquetas de papel blocos de papel para
cartas e envelopes
Glasse 32
Para distinguir: Albuns. almanaques.
anuários, boletins, catálogos. jornais.
livros, peças teatrais e cinematográficas. programas de rádio e televisão.
publicações, revistas. folhinhas impressas e programas circenses
Tèrmo n.° 763.052, de 10-8-1966
P Hoteltur" — Companhia Brasileira de
Hotéis de Turismo
São Paulo

IICTEDIVR
' Porto Alegre R.S.

areia. azulejos, batentes. balaustres, blo.
cos de cannto, blocos para pavimeata.
ção, calhas, cimento, cal. cré, -lapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas láqua
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfá/tico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material mo
tante contra frio e calor, manilras, mas.
mas para revestimentos de paredes, madeiras para - constrações, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar unaermeabilizanees as argamas,
sas de cimento e :al. hidráulica, padre
eulho, produts betuminosos, impermea
bilizantes liquIdr ou sob outras farmas
mmentação, peças ornamentais de (doara revestimentos e outros como nas
:reato ou gesso para tetos e paredes
aspei para torrar casas, massas anti
F>cidos para uso nas construções, paritietas, portas, portões, pisos, soleiras
para Portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, ,an
ques de cimento. Crlss. vigamentos e
vitrõs
Jermo n.° 763.056, de 10-8-1966
"Hoteltur" — Companhia de Hotéis de
Hotéis de Turismo
São Paulo

p-

Rio

flOTF.;1/19JR
de Janeiro GB
•

Classe 33
Classe 33
Titulo
Titulo
Termo n.° 763.057, de 10-8-1966
Termo n.° 763.053, de 10-8-1966
"Hoteltur" — Companhia de Hotéis de
PHoteltur" — Companhia Brasileira de
Hotéis de Turismo
Hotéis de Turismo
São Paulo
São Paulo

ROTEL/97R
Natal -

HOTELTUR
' Recife Perriarabruco\J

go

tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias. chassis, chapas cir.
cuLares para veiculas, cubos de veículos
corrediços peça veiculos. direção. desli.
garreiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vedar, • para passageiros• e para carga
engates para carros, eixos de 'direção
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas motociclos. molas
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navios ônibus, para-choques.
;amas, para-brisas. pedais. patões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veiculos,
rodas para veiculo& seulns, triciclos, tirantes pare veiculas. vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerado, coleis, coreibus, varaes de
carro toletes para carros
Termo n.° 763.061, de 10-8-1966
Holdinco Participações S.A.
São Paulo

SUDINCO
IndQ Brasileira
Classe 33
Participações
Têrmo n.° 763.062, de 10-8-1966
Policlínica Bauru Ltda.
São Paulo

BAURU
Indo BpAsilelra'
Classe 33
Prestação de serviços médicos, hoepie
talares e odontológicos
Termo n.° 763.063, de 10-8-1966
Amantini F Amantini Ltda,
São Paulo

RETIFICA DEJ
)
MOTORES
"SIO JOUrj

Termo n.° 763.066, de 10-8-1966 1
Telestil — Telefones de Estilo Ltda.,
São Paulo

TELES L

a._

Gn'D. CMSCUIC2C1
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eido
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
aidt-ups, geladeiras. sorveteiras. apare-'
.fios de aafrigeração. enceradeiras asa
liradores de ab fogões, fornos e toga.'
-eiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
lalanças, ferros elétricos de engomar o
assar, batedeiras. coqueteleiras. exare.
roedores Liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes a
estufas, ventiladores, oaenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar rea
frigerado formas elétricas, máquinas
foa)gráficas e cinematográficas. cata.
painhas elétricas. garrafas térmicas. rea
gadores automáticos, lâmpadas. apare.
lhos de luz fluorescente. aparelhos do
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas,
comutadores. interruptores. tomadas de
corrente. fusivel„ aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres, máquina/
. para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 763.067, de 10-8-1966
Aparas de Pape 'Continental Ltda.
São Paulo

a

£0\i'd 'METAL
amc). onmsCC>20122

Classe 38
Classe 33
Aros
para
guardanapos
de papel
Classe 33
Titulo
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
•Titulo
Têrmo n.° 763.058, de 10-8-1966
para retratos e outógrafos. balões (exClasse 33
Termo a.° 763.054, de 10-8-1966
"Hoteltur" — Companhia de Hotéis de
ceto para brinquedos) blocos para
Titulo
"Hoteltui. " — Companhia Brasileira de
Hotéis de Turismo
cOrrespondencia, blocos para cálculos
Termo n.° 763.064, de 10-8-1966
Hotéis de Turismo
São Paulo
blocos para anotações, bobinos, brochuFio-Watts S . A. Indústria e Comércio ras não impressas, cadernos de escreSão Paulo
São Paulo
ver, capas para documentos, carteiras,
ROTELTUR
caixas de papelão, cadernetas, caderFIO . WATS
Belém Pará
nos, caixas de cartão, ca:xas para phROTELTUR
Belo g ozizonto
l. Braei1eirapelaria, cartões de visitas, cartões co!Du
Classe
33
mou.
merciois, cartões índices, confeti, carTitulo
'lasse 8
tolina, cadernos de papel melimetrado
Termo n.° 763.060, de 10-8-1966
Fios
e em branco para desenho, cadernos
Classe 33
Comercial
Auto
Braz
Ltda.
Titulo
esclares, cartões R111 branco, cartuchos
Termo
a.°
763.065,
de
10-8-1964,
São Paulo
de cartolina, copas planográficas, ca.
Vulcanização São Cristóvão Ltda.
Termo n.° 763:055, de 108-1966
dernss de lembrança, carreteis de pa.
"Ferral" — Ferro Alumínio Ltda.
São Paulo
a Z
pelão, envelopes, envólucros para chaSão Paulo
rutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, fôlhas Indicas
fôlhas de celulose, guardanapos. liamos
, São CRICOM.
Casse 25
FERRAL.'
não impressos, livros fiscais, .livros da
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Braseáxè,,
Ind. Brasileira
contabilidade, mata-borrão. ornamenta3
integrantes: Aros para bicicletas, autode papel transparente, protos, papeliClasse /6
móveis. auto-caminhões. avi6ea. amor.
nho, papéis de estanho e de alumia:e,
Classe 33
bsnnunit Materiais paar comem teeedores. alavai as de câmbio, barcos
ções e decorações: Argamaesaa,
breques, braços para veiculos, bicicle- Vulcanização de pneus e camarag de ar papéis sem Impressão, papéis em branco

—
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a

para forrar paredes, papel olmaço com
mi sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel • niqiênico, pope' impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papei parafina para embrulhos, papel celoian,e,
papel celulose, pope] de linho papel
absorvente, papel para embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel •

barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável
lâminas de metal, lata em tólra. latão
em tôlha,. latão . em chapas, latão ein
vergalhões, ligas metálicas. limathas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,
metais para solla. nique! e zinco
Têrmo n.° 763.072, de 10-8-1966
Jotas Editôra Ltda.
São Paulo

Termo n.° 763.068, de 10-8-1966
Panificadora Flôr da Vila Ctrioca Ltda.
São Paulo

PLOR DA'
VILA CARIOCA" •
' ind.. Brasileira
Classe 41
Balas, bombons, biscoitos, bolachas,
doces, pães e pães doces
Têrmo n.° 763.069, de 10-8-1966
Impercret — Sociedade Paulista de
hupernieabilizações Ltda.
São Paulo

JOTAS

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas. revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Termo n.° 763.073, de 10-8-1966
Boliches Pinhal Ltda.
São Paulo

COLATAO
Ind. Brasileira

-"PINHAL
Ind g trla TIreeilei/;a

Classe 4
Cola para tacb
Têrmo n. 0 763.070, de 10-8-1966
Farmácia Droga-Iores Ltda.
São Paulo

DROGA •IORES
Ind. Brasileira
Classe 3
Substyncias, produtos e preparações
químicos para serem usadas na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 763.07'-, de 10-8-1966
Estria Indústria e Comércio Ltda.

São Paulo

Classe 49
Bolas e boliches
Têrmo n.° 763.074, de 10-8-1966
Giron — Artefatos de Couro Ltda.
São Paulo

r4
GIRON
Indús
tria Brasileira
, Classe 35
Couros e piles preparadas ou não, camurças. couros, vaquttas. pelicas, e artetato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para

álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro paia
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta -níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem. sacolas, saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valises

ESTRIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto, aço. preparado, aço

Têrmo n. 9 763.075, de 10-8-1966
Gequimar Produtos Frigorificados Ltda.
São Paulo

"GEJTIMAR O
Ind. Brasileira:.

doce; aço para tipos, aço fundido aço
'Classe 41
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço Queijo, doces, leite, requeijão, manteirefinado, bronze, bronze em bruto ou ga, qualhada, yogurth, salame, mortadep arcialmente trabalhado, bronze de la, salsichas presutos; banhas; roz-bife,
rranganês, bronze em pó, bronze em
toucinhos e carnes

concessão do registro requerido

Têrmo n.° 763.076, de 10-8-1966
'anhos, pentes. vaporizaddres de perfiz*
Bar e Café ao Ponto da Agua Raza ne, escóVas para dentes. cabelos. unhas
Limitada
cílios. saquinhos perfumado, prepara..
São Paulo
do. s em pó. pasta, liquidos e tijolos
oara o tratamento das unhas. dissol.
AO PONTO DA
ventes e vernizes, removedores da cura.
mia. glicerina perfumada para os cabe.
AGUA R.!JA
os e preparados para descolorir unhas.
Ind.. Brasileira'
:lhos e pintas ou sinais artiticiais, óleos
para a .pele
Classe 42
Termo
n.°
763.079,
de 10-8-1966
Para distinguir: Aguardentes aperitiBahig Hallal & Cia. Ltda.
vos, s.0 z, bitier, brandy conhaque cerSão Paulo
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch. pipermint, rhurn,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

' IGIGI" •
Ind. Brasileira

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci.
dos para confecções em geral, par(
tapeçarias e para artigos de cama e
mesd: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
"NEY"
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
Ind.' Brasileirq,
lã em peças, juta, jersey, linho, nylott
paco-paco, percalina, raiai. rayon, seda
•. Classe 36
natural, tecidos plásticos, tecidos imperPara distinguir: Artigos de vestuários
meáveis, tecidos de pano couso
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
e veludos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
Termo
n.°
763.080,
de 10-8-1966
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
Lanches Melodia Ltda.
douras, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
puças, casacão, coletes, capas, chales,
zachecols. calçados, chapéus, cintos.
:intes. combinações, corpinhos, calças
"MELODIA."
saias, casacos, chinelos, dominós, acharInd.. Brasileira'
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
nes, fantasias, tardas para militares. co,
Classe 41
!egiais, fraldas, galochas, gravatas, gra,
-os. jogos dt lingerie, jaquetas, laquês Lanches, aliche, mortadela, presuntos,
uvas, ligas, lenços, mantéis. meias. roz-bife, queijo, mortadela salame salda
chas e churrascos
naitõs, mantas, mandribo, mastilhas, maetós, pelas, penhoar. pulover. pelerinas.
Termo n.° 763.082, de 10-8-1966
ieugas. pouches, polainas. pijamas. puEngarrafadora e Distribuidora de
-lhos,
perneiras, quimonos.
regalos,
Bebidas Lamilcar Ltda.
.obe de chambre, roupão, sobretudos,
São Paulo
mspensórios. saídas de banho. sandálias,
:ueteres. shorts, sungas. stolas ou slacks.
"LANIWAR"
toucas, turbanusl, ternos, uniformes
Ind. Brasileira]
e vestidos
Termo n.0 763.077, de 10-8-1966
'
Modas Ney Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 763.078, de 10-8-1966
Miudesas Luzitana Ltda.
São Paulo

" LUZITAN'A "

Ind.

Brasileira

Classe 48
Para uisunguif: Perfumes. essências, extratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
p ara barba, loções e tônicos para os,
cabelos e para
pele., brilhantina.
dolina. "batons", cosméticos, fixadores
le penteados. petróleos, óleos para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e p omadas para limpeza da
.)ele e "maquilage" depilatórios. deso.
lorantes. vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
,estana e sobranceiras, preparados para
mbelezar cílios e olhos, carmim para
, rosto e para os lábios, sabão e creme
'ara barbear, sabão liquido perfuma&
ou não, sabonetes, dentifricios em pó
oasta ou liquido, sais perfumados para

Casse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitl.
vos, an:z, bitter, brandy, conhaque, cel..
vejas. ternet, genebra, gin. kurnel, tico.
res, nectar, punch pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
ruouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
Têrmo n.° 763.081 de 10-8-1966
Metalúrgica Rali Ltda.
São Paulo
• -

"RALI"
ind's Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente rrabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto OU
parcialmente trabalhado, bronze de

manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado,, couraças, estanho bruto ou
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parcialmente trabalsado; ferro em bruto rantes pare veículos. vagões. velocipe.
em barra, ferro manganês, ferro velho, dee, vareta' de contrõle do afogador e
gusa em bruto ou parcialmente traba- acelerado' truleis. troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em tôlra, latão
Termo n.° 763.088, de 10-8-1966
em folha, latão em chapas, latão em Bar e Restaurante Ponto Certo Ltda.
verga lhõe s, ligas metálicas, limalhas
São Paulo
magnesio, mangan6, metais não nanaUsados ou parcialmente trabalhados, me" PONTO CERTO"
tais em massa, metais estampalos,
Brasileira
metais para solla. oigue: e zinco

, Ind.

--

Termo n.° 763.084, de 10 8 1966
Indústria de Papel Cumbica S.A.
São Paulo

Classe 41
Lanches de: Aliches, mortadela, presunto, roz-bife, queijo, salame salsichas e
churrascos

"CUMBICA"
Ind.. Brasileira

Termo n.° 763.089 de 10-8-1966
Indústria de Válvulas Scai Ltda.
São Paulo

Classe 38
Papel higiênico

ind easc m

Termo n.° 763.085, de 10-8-1966 Panificadora Princeza do Jardim Zaira
Limitada •
São Paulo

PRI NCZA
JARDIM ZAIRe

Ind. Brasileira
Classe 41
Pão

Termo n.° 763.087, de 10-8-1966 -•
Casa Varella Ltda.
São Paulo

"ITARELLA."
Ind. Brasileira
Classe 33
Zepresentações
Termo n.° 763.086, de 10-8-1966
Alitonicc Mecânica Especailizada Ltda.
SãO • Paulo

''AU TIVAIWO "
Crido Brasileira
Clasie 21
Para .114.naiar • Veiculas e suas coarte.!
nteg rantes: Aros naea bicicletas, auto.
dveis„iitto caminhões. avi.e>eis, amor
alavancas de câmbio barcos
hroaues, braços nará veiculas. bicicie
tas. carrinhos de mão e carretas. cami•
ahn”otes carros ambulantes, caminhões
oarros. tratores carros-berços. carros
tanoues carros-erigarlo yn. carros. car•
roças, carracerias. chas-as chapas cir-mares para velcuios cubos de veiculas
corrediços Para veiculas. desli
.ciacteiras •strifms escadas rolantes. ele.
vadores para nassaneiros e para carga
engates para carros eixos de direção
freios, fronteira para veiculas. guidão
locomotivas lanchas motocicleis. molas
,notoeideras rrntorarbam morc furgões
rri p ni,ield. navios tSibibils nara-chooties
na ve la mas nar,:, brisas peda i s pantõ.“
rodas para ht.irletas "aos nara_hicicie
tas, rebodue radiadoret . p ara veiculas
rodas para vetculos, seuins, triciclos, ti-

o

e,

Brasileira
Classe 6
Válvulas

Termo n.° 763.090, de 10-8-1966
Carbocalcio S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

lhas. recipientes. suportes. suportes para
luardanapos, saleiro tubos, tigelas,
:ubos para -ampolas. tubos para SUio.
ias, travessas, tipos de material piás
t co, sacolas, sacos, saqu:nhos,
ales para acondiciirbamento, vasos, si.
aras. colas a trio e colas são incluidas
.irn• outras classes, para borracha para
.:orrumes, para marceneiros. .para s apa eiros. para vidros pasta adesiva para
materái plástico e mgeral

,

Termo n.° 763.091, de 10-8-1966
Viriato Mendes dos Santos
São Paulo

CONTAGE CONTABILIDAM EM GMAL
'Classe 33
Titulo
Termo n.° 763.092, de10-8-1966
Cia. Ltda.
R. Nogueira
São Paulo ,

'7BRIGITE"
Ind. Brasilei
Classe 4
Estopas e resíduos texteis

Termo n.° 763.098, de 13-8-1966
Comercial e Importadora Vitória Ltda.
São- Paulo

o'

VITORIA
ind. Brasileira
Classe 28
Pulseiras plásticas para relógios
Termo n.° 763.099, de 10-8-1966
Comércio e Indústria
"R.olanza"
Limitada
São Paulo

ROLANZA
ind. Brasil'eiral
Classe 6
Rolamentos
,
Tênno n.° 763.100, de 10-8-1966
Indústria Metalúrgica Regina Ltda.
São Paulo

REGINA
nad.. Brasileira•

Classe 5
Aço em bruto, aço preparad,., aço
Termo n. 9 763.093, de 10-8-1966
ifoée, aço para tipos. aço fundido, nço
Frasin — Empreridirnentos Imobiliários parcialmente trabalhado, aço pálio . aço
Limitada
..etinado. bronze, bronze em bruto ou
Classe 28
t:"..1110
parcialmente trabalhado, bronze de
Para distinguir: Artefatos de material
manganés, bronze em pó, bronze em
plástico e de nylon: Recip:entes 'abri.
VRAWN
barra, co, tio. cnumbo em bruto ou
cedas de Material plástico; revestimen.
parcialmente preparado. cimento metos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas açucareiros.
ta i ico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
armações para 6cclos, bules. bandejas,
Classe 33
parcialu:ente trabalhado, terno em bruto,
,ninhas cif plástico para sorvetes, dScos
Empreendimentos imobiliários
em barra. terro manganês, terno velho,
bases nara detones. baldes. bacias boi.
Termo n.9 763.095, de 10-8-1966
gusa em bruto ou parcialmente trabalas, caixas, carteiras, chapas cabos
Passamanaria Barros Ltda.
lhado. gusa temperado . gusa maleável,
p ara ferramentas e utensílios. cruzetas,
PL,tdo
laminas de metal, lata em tôlha, latãO
-aixas para acondicionamento de aliem tôlha. latão em chapas, latão em
nentos, caixa de -mater:al plástico pare
h:nal:ias,
vrgalli ges.
metálica,
liga
coniim'es, copos, canecas. con-"BARROS"
mangadês, metais não trabachas. capas para álbuns a para livros
lhados ou parcialmente trasialHados . meAficas. cestos, castiçais para velas.
'tais em massa, metais estampados,
Classe 24
raixas para guarda do ibletos. carrumetais para solda, niquel. ouro, zinco
Passamanes
:hos coadores para chá. descanso para
corrugadc e zinco liso em talhas -1ratos. copos e copinhos de plásticoos
Termo n.° 763.096, de 10-8-1966
',ara soraetes, caixinhas de plástir
, o n.° 763.103, de 10-8-1966
Tfrl
Bar e Lanches da Praça Ltda.
ara sorvetes, colherinnas. pasinhas
Companhia 1.3"rasileira de
São Paulo
iarfinhos de plástico para sorveres forHotéis de Turismo
plástico.
emba,
-tnbreagen de material .
'',DA PRAÇA"
São Paulo
ageris de mater:al plástico para sorveInd,
-es. estojos para objetos. espumas de
wlon esteiras, enfeites para automa-HOTELTUR
Classe 41
deis. massas anti-ruidos. escoadores de
matos, funis, 'Sanas para doces. fitas Lanches de alidhe, presuntos, márt:-..dehi,
queijo, salsichas, queijo, salame e
,ara bolsas, acas guarnições guarni.
Classe 33
churrascos
iiões para porta-blocos, guarnições
Titulo
para 1:quidificadores e para batedeiras
Termo ri.° 765.097 de 10-8-1966
Termo n.° 763.104, de 10-8-1966
le frutas e legumes. gcarnições de ma.
Amajó — Lanches Ltda.
“Moteltur" — Companhia Brasileira de
orla) plástico para utensílios e eibletos
São Paulo
Hotéis de Turismo
aarnicões para bo!sas garfos. galerias
São Paulo
ara cortinas. ferro Iam:nados. PiásAMAJO
;cas lanche:res, tinantegueiras. malas
rineds, prendedores de roupas puxado.
Ind. Brasileira
'S de móveis, pires. pratos palitei.
Classe 41
•+s. Dás de cosinha. pedras mimes aro
.os protetores para documentos bu- Boi! nh:6o,sc .
-adores de água tiara uso loméstico Bolinhos, croquetes, coxinhas, empadas,
Classe 33
pizzas, saladas sanduiches e refeições
-orta-Copos. porta-nique's oortm-notas
Título
prontas
oorta documentos placas. rebites eodi

"PILLER PLAST"
Ind. Brasileira

Ind., Brasileira

Ind. Brasileira

-

'

Brasileira

$alvadolr Banxa

EIOTELTUR
Fe.Jz do.Sgunu. PR'

-
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ock..,foriment3 do petido, Durante eszo prazo poderea ar3c3anto2 cum oz'J1rjüo3 ooDop:n'L
o corras o prazo do ee cimo
o acsistra
NeMoneal cen Peopriedese.'a eztlesata133 agtVelae 1L13 no jeds arem prejudicadoe con G

Termo n.° 763.105, de 10-8-1966
Viação Fugi Ltda.
São Paulo

VIA& FUGX.
: 50 ?atl. io Capitai
Classe 33
Titulo de Estabelechnento
Termo ne 763.111, de 10-8-1966
3.A. Brasileira de Tabacos Industrializados Sabrati
São Paulo

•

Und,,

.isge*re.'

Classe 44
,irtigos para fumantes, como: — rumo
em folhas, em cordas, em Pelos, picado
migado, desfiado .acondicionado em lalas, em • pacotes ou eco outros recipienees adequados; charutos, cigarrilhas. ci:garros, boquilhas, piteiras ponteiras
:para charutos e para cigarros; cigarraiias e belsas para fumo, resíduos de
fumo e rapé, palhas e papéis para
cigarros
Termo n.° 763.112, de 10-8-1966
:Restauraria — Típico "O Fado" Ltda.
São Paulo

O MO
Ind. Brasilefe
Clases 41
Artigos da classe
Termo n.° 763.113, de 10-8-1966
Editora TM/ta Ltda.
São Paulo
O

wsiaçO

Termo ne 763.116, de 10-8 1966
Fernendo Alencar Pinta S.A. —
Importação e Export taão
São Paulo

LEUIR
Endo Brasi.,e12.z,)
• Classe 8
Para distinguir os seguintes adigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, apare.
hos de refrigeração. enceradeiras, as,
piradores ele pó.. fogões; tornos e Ioga.
reiraa elétricos, chuveiros. aquecedores
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. expremedores„ liquichficadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
ca-ne. resistências elétricas, fervedores,
estufas. veatiladores paenlas e bules
elétricos, reiletores, relógios de ar refrigerada formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garratas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, '.nterruptores, tomadas cie
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-iours e lustres.. máquinas
para lavar roupas para 'uso
doméstico
Termo n.o 763.119,, de 10-8,1966
João Apolinário Teixeira Pinto
São Paulo

kffg,TZCILI.

XNTEREACIa Ars
RUTXCEARX0.3

WISÊWN 0 /

Indo 5rasi1eire,
Classe 32
Artigos da classe
Termo n. e 763.114, de 10-8-1966
Editora Taika Ltda.
São Paulo
,

SWAQUES DÊ
A:VR/2

lIlida

rasilolg,

Classe 32
Artigos da classe
Terno ne. 763 . 115, de ia .8-1966
Editora Taika Ltda,
São Paulo
.SELF..0515
CORECAR - fg ndo BrasileUG
Classe 32
Artigos da classe

Classe 32
Titulo
763.117,
de 10-8i966
n.9
Termo
Fernando Alencar Pinto S.A.
Importação e Exportação
São Paulo

FURACM
Z N, Brasilw;r"
•
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, asplraaores de pó, fogões, fornos e fogareiroa elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. espremedores liguidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
• carne, resistências elétricas. fervedorea
estufas. ventiladores, ananins e bules
. elétricos. refletores, relógios de ar re. erNerado foranaa eléericas, máquinas

fotográficas e cinematográfica°, campainhas elétricas, c:arraias térnicae, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhes de
comunicação interna. esterilizadores. condensadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível., aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproaimação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 763.118,' de 10-8-1966
Fernando Alencae Pinto S.A. —
Importação e Exportação
São Paulo

BRIsA, sun
3nac, Brasi lei ra.
Classe 3
Para distinguir os seguintes artigos eletricas: Rádios, aparelhos de televisão
pick-ups, geladeiras. corveteiras. apare'hes de refrigeração. enceradeiras. co.
airadores de pó, fogões. fornos e foga.
-eiras el g -icos, chuveiros. aquecedores
ealanças, ferros elétricos de engomar e
nassar, batedeiras. coqueteleiras. exore.
medores liquidificadoaes elétricos. me
guinas para picar e moer tcgurnes
carne, resistências elétricas. fervecioreo
estufas. ventiladovan. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar
frInerada. formas elétricas, máquina,
fn fs nráficas e cinematográficae. cam
!aninhas elétricas. garrafas térmicas. re .
qadores automáticos. lâmpadas, apare.
Ne. de luz fluorescente. aparelhon de
-omunicaçâo interna esterilizadorers con.
iensadores. bobinas, chaves elétricas
-amutadores. interruptores, tomadas de
7orrente. fuslvel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos., filmes revelados
!-,inficulos. Açulas, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Têrmo n.° 763.120. de 10-8-1966
Fernando Alencar Pinto S.A.
Importação e Exportação
Sen Paulo

comunicaçeo '„a terna. eatarilizadoaaa coze
densacionai, 'ac.binns, chave° ela'aeioaa,
amue:a/arca, intereuptores. tomadas ::a
corrente. fuslval. apr.ralhoe to:agre/laza
Moemaeagregicca, filmes aavelzeree
eine/cuim,. écaloa. aparelhos cio aormee
moção. a'act-;cera e luetres, máquiecei
para lavar reunas paro teeo
eOlTi;?.seico

Termo n.° 763.121, de 10-8-1966
Comercial Rainhas de Veículos Lida.
São Paulo

i'3,21V:1113-e)
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas parte°
integrantes: Aros para bicicletas, auto»
móveis, auto-camiehoes, aviou, amor»
tecedores, alavancas- de câmbio, barcos,
breques, braços para veiculas. bicicle»
tas, carrinhos de mão e carretas; carne
nhonetes, carros ambulantes, caminheeçe
carros, tratores, carros-berços, carrose,
tanques, carros-inigadores, carros, car»
roças, carroccrias, chassis, chapas cie.
atilares para vziculos, cubos de veículo:,
cor-adiças rara veiculas, direção, desle,
gada.iras, estrilecr. (sereias rolantes, elo.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras pera veiculas, guiclace
locomotivas, lancha': motociclos, rnoiaa,
motocicletas, in&.ocargas moto fuegõca,
manivelas, navios tinibus; para-choquee,
para-lamas, paia-brisas, pedais, pantões.,
rodas para biciclatas. raios para bicicle»
tas, reboque, acalizelurcs para veiculas,
rodas para veículos, seuins, triciclos. tirantes paia, e:Aculea, vagões, velocipa»
doa varetas eje contrô/e do afogador
acelerador e
troleibus, varaes do
carros tolete; paro carros
Termos na. 753.124. 763.160 e 763.161
de 10-8-1966
Indústria e Comei cio Trorion S . A.

São :?atilo

TORNAI

nclo Draillgdz'è
Classe, 8
Para distinguir os seguintes artigoa
tricas: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeiras, sorveteiras. aparelhos de refrigeração, enceradeiraz,
niradores de pó. fogões. fornos e foge.
refrata elétricos, chuveiros, aquecedores,
ealanças, ferros elétricas de engomar e
nasaar, batedeiras. cogueteleiras. espremedores, liguidificadores elétricos. CS.
quinas para picar e moer laquear] e
carne, resistências elétricas. kevedorea
estufas, ventiladores, paealaa e bules
riétricos. refletores, relógios de ar reClasse 33
frigerado: 'formas elétricas. mágueeas
Embalagens de papei
fotog ráficas e cinematográfican. cumClasea
nwnhas elétricas. garrafas térmicas ma- •4eveis em geral, de
metal. tre:re,
nadares automáticos. lâmpadas. apare. 'Co. madeira, aatofedos
mi não. inclua
lhas da hm fluoreacente, aparellaca
.dv2, caóva';e [,;s:v3
AVIQUIe2,
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Publicaçaci feita do acórdo com o ar3. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data -da publicEçeo zomeçaró
as corsor o prazo do GO dias para o deferimento do pedido. Durante O r.se prazo poderão apresentas. mas oposiçaes ao Dcpartamentz
' Nacional da PropriedaC Iadustrtil aquêles que op guisarem prejudicados com c) colwer;ao C registro ze.quer

armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
con j untos para terraços. jardim e praia,
conjuntos ,de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. cantas
ae rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões. divans, discoteca:
'tis madeira. -espreguiçadeiras. escrivani.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas, mesinhas para radio O talem
sao, mesinhas para televisão, moldaras
para quadros, portametratos, avir:lanas
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 28
Embalagens de plásticos
Termo
n.° 763.122, de 10-8-1966
•
Egberto de Oliveira Fontes
Guanabara

CEmvek
Classe 41
Pimenta, pimenta do reino, noz moscada, erva doce, cravo, canela, sal;
vinagre, cuminho e azeite
Têrmo n.° 763.123 de 10-8-1966
Egberto de Oliveira Fontes
Guanabara

The Eastern . Spicer 9765

t,

Classe 41
Pimenta, pimenta do reino, noz moscada, erva doce, cravo, canela, sal;
vinagre, cunho e azeite
Termo n.° 763.126, de 10-8-1966
S.A. Fiação e Tecelagem 'piranga
"Assad"
São Paulo

Classe 37 .
.
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 763.125, de 10-8-1966
S.A. Fiação e Tecelagem Ipiranga
aAssad"
São Paul
A •S

Inackletrin

10

BaiQ

•
(-lasse 22
Para distinguir Fios e linhas de rada
espécie, fios e linhas, torcidos ou não:
fias e linhas em gesal para bordados,

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, tazendas e tecidos de
lã em peças, juta, iersey, linho, nylon
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis, tecidos de. pano couso
e veludos Clasat 22
Para distinguir: Fios e linhas de tôda
espécie, tios e linhas, torcidos ou não;
tios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
nono
n.
0
763.132,
de .10-8-1966
Uasse
Gope Instrumentos Musicais Ltda.
Alamares, atacadores para espartilhos
São Paulo
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medica •
nais, bandeiras, bordados. braçadeiras
C-À12E INSTIOTEZTOS
'orlas, csatados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos cor.
MUSICAIS IRDA 0
dões, debruns, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galarNome -Comercial
as.% nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
Temi° n.° 763.133, de 10-8-1966
panos para enfeites de móveis, não
Gope Instrumentos Musicais Ltda.
Passamaries, pavios, rédeas, rendas reSão Paulo
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
des, sacas. sirthaninhas para vestidos
telas, tarppos para almofadas, não 'na
ai 1 dá'
. 13à)a
•
.
tendo parte de inaweis, artigos êstes
Feitos de algodão, cânhamo. linho, juta
seda. taba lã pelo e fibras não
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ela.
incluidos era outras classes
tricos: Rádios, aparelhos de televisa°
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários 01dt-uns, geladeiras, sorveteiras. apare.
e roupas feitas 'em geral: Agasalhos. .hos de refrigeração. enceradeiras, as,
sventais. alpargatas. anáguas. blusas airadores de pó. fogões, fornos e toga.
notas. botinas, blusões, boinas. baba, salsos elétricos. chuveiros, aquecedores.
louros, bonés, capacetes. cartolas, cara balanças ferros elétricos de engomar e
ouças. casacão, coletes, capas, abales. p assar, batedeiras, coqueteleiras. expre.
cachecols, calçados, chapéus, cintos medores, liquidifIcadores elétricos, má
cintas, combinações, corpinhos. calças 4u1nas para picar e moer legumes
le senhoras e de crianças calções. cal. carne, resistências elétricas. fervedores
ças. camisas, camisolas, camisetas estufas, ventiladores. paenlas e bules
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros elétricos, refletores, relógios de ar te
saias, casacos, chinelos, dominós, achar frigerado, formas elétricas, máquinas
aes fantasias, tardas para militares, co. fotográficas e cinematográficas carn.
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor. painhas elétricas, garrafas térmicas, se.
ros. ogos de lingerie. jaquetas, loquês gadores automáticos. lâmpadas. 'pare.
luvas, ligas, lenços. tnantôs. meias: lhos de luz fluorescente. aparelhos de
maiôs. mantas. mandria°. mantilhas. pa . comunicação interna, esterilizadores conlet6s. palas. penhoar. pulover. pelerinas; densadores, bobinas, chaves elétricas
pettgas. pouches. polainas. pijamas, pu. comutadores, interruptores, tomadas do
nhos, perneiras. quimonos. 'regalos corrente, fusivel. aparelhos fotográficos
robe de chambre, roupão. sobretudos e cinematográgicos. filmes revelados
suspensórios, saldas de banho, sandálias. binóculos, óculos, aparelhos de aproxi
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks mação. abat-jours e lustres, máquina:
toucas, turbantes. ternos, un;tormes
para lavar roupas para uso
Classe 37
doméstico
Roupas brancas para cama e mesa:
Têrmo n.° 763.134, de 10-8-1966
Acolchçoados .para camas, colchas, coGope Instrumentos Musirais Ltda,
bertores, esfregões, fronhas, guardanaSão Paulo
pos, jogos bordados, jogos de cosinba.
lençóis. mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
,
rosto e banho, toalhas de mesa, toa2szUdtVi4 DP(39.5.19.5n
lhas para jantar. toalhas para chá e
Classe 9
café, toalhas para banquetes, guarniInstrumentos musicais de corda e suas
ções para cama e mesa, toalhinhas
partes: violão, lira, órg,o hamonins.
(cobre pão)
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e linha de
pescar
Termos as. 763.127 a 763.131, de
10-8-1966
S.A. Fiação e Tecelagem Ipiranga
"Assad"
São Paulo

cravos, espinetas, citaras; violinos;
las: harpas: pianos; violoncelos; contra..
baixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro;, tnetã.
ticos ou hão e suas parras: baritonost
sair-trompas, saxofones, trombones de
pistão; clarins; trombetaa; cornetins?,
clartnetes; pitanos; flageolets, flautas;
eboés; helicons; trompas de • pistões;
gaitas; gaitas de bôca; ocarinas: charamelas; outros instrumentos musicais
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sana
fonas; harmônicas e castanholas
•nnnnnnnnnn.•
Têrmo n. 9 763.135, de 10-8-1966
Gope Instrumentos Musicais Ltda.
São Paulo
,

.16átlatrid

jawapi16.ir_a2

Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
partes: v:olão, lira. órgã,o hamonicaa
cravos. espinetas. citaras: violinos; violas; harpas; pianos; violoncelos; contra.
baixos. banodlins; rabecas; guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:, meta.
licos ou não e suas partes: baritonoss
sair-trompas. saxotones, trombones da
pistão; clarins; trombetas; cornetinsi
clarinetes; pifanos; flageolets; flautam
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaita- de bôca; ocarinas; chora"
meles; outros instru.nentos musicaiss
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; salta
tonas; harmônicas e castanholas
Termos ns. 763.136 a 763.141, de
10-8-1966
Textron Inc.
Estados Unidos da América

S' • E

X
I" -11 '

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ez»
água de rosas, água de alfazema. água
tratos, água de colônia, água de toucEi.
para barba, loções e tônicos para tia
-abalos e para a pele, brilhantina. bana
dolina. "batons". cosméticos. fixadores°
ie penteados. petróleoa, óleos para co
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gora
durmas e pomadas para limpeza da
p ele e "maguilage". depilatóri sss desc.
dorantes, vinagre aromáticos pó de arma
e talco perfumado ou não. Japis para
pestana e sobranceiras, p reparadas para
embelezar caias e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nam sabonetes, deastifricios em
pastz. ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de aerhP
me, escôvas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó, pasta, l!smido.s o tliolaa
para o tratamento das unhas, asse&
ventas e vernizes. reatoveeores da cli224
mia. Ocarina perfumada Para os when
os e preparados para descolorir unhas,
o pintes ou sinais arandela, ‘Shas:1
pare a peio
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Publicação feita 'de acordo com o art 130 do código da Propriedade Industriai. lia data da publicação come.:ara

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento Cio pedido Durante esse prazo poderao apresentar suas
oposições elo Deparramenta
"aeloneal da Propriedade Industrial aquêles que se iulg arem p rejudicados com a concessão do registam requer/0a

Classe 28
Tintas, guarn:çõss ou elemantos plásticos decorativos ou constitutivos de
canetas

aelatinas .para fcsogra tias e pinturos
glicerina: hidratas. hidrosultitos; Impes
meabilizantes.. ioduretas lasas: massas
' ara pintura. magnésio. criarei:1n°. mirra
tos, neutral zadores, nitroceluloSei pias
Para distinguir A, aixa iinguas abre oxidos. oxidanre óleo para pintura óleo
bocas adenotomos a rasradiires cloratos de 1.nhaça, produtos quimices para impara ossos, agulhas para miesâo algo pressão, potassa industrial papéis hedão hidrófilo alicates amalgamas aPa liográ IMOS e preliocopista pelica las sen•
radares aparadores para uns médico •iveis. papéis para fotograf as e analicirúrgicos. aarelhos ara Massagens apa ses de laboratório, pigmentos. potassa.
relhos 3e, . p ressão arterial. aparelhos 1- pós metálicos para a composição de mi
diatermia aparelhos de ' ralos ultra- vio tas preparações para totagra fias, produlaia aparelhos de Raio X aparelho tos para niquelar. prats-ar e cromar.
de intra sersnelho, apa , elhos de surdez Produtos para diluir tintas, prussiii tos,
assantos para enterrares, ataduras bis reativos, removedores. sabão neutro.
pedras p reciosas e suas IMt•FIÕes adni sais, salicilatos secantes, sena bilizames.
parras p ara arado grades de disca ' sililaros, soda cáustica, soluções quilimtivio cadeiras para clinica medica, ca cas de uso industrial, solventes, mitadeiras de rodas cambraia hidrófila ca tos. t ntas em pó iiquidas. sólidas ou
nulas, cataplasmas de feltro. cêra pare pastosas para madeira ferro, paredes.
incrustações e articulações cêra colan construções dacoraçõss. couros. tecidos.
te. cintas para 4 ins clínicos. cintas um fibras, celtiloe. barcos e veiculos. talco
belirais, colheres cortantes compressas
indtistral th nes, vernizes. zarcão

compressas de tecidos. costótomos cure
tas, dentes artificiais, dentaduras, de
pressores dilatadores. •duchas, drenos
elevadores, espéculos esponjas. estufas
espátulas. escapelos. escopros, extrato
reis escavadores fios de linho para te
fidas, facas, gachos para músculos.. ce
kalõinetros. gazes. godivas goivas. gês
so, grampos para soturas. guta-percha
histerennetros irrigadores instrumento:
pós para limpeza e po:imento para fins
odontológicos, lixas, luvas e dedeira
de borracra limas para ossos, lancetas
massas plásticas para fins odontológ]
cos. máscaras para anestesia mesas dr
operações, mesas para curativos. car
iel'ias artificiais perfuradores, pés e bra
ços artificiais perfuradores ósseos. pia
cos ara obturações de canais, orcela
.as, inceis para gargan ta, pinças ana
215micas. rolos cirúrgicos de lã de pau
ruge e rodas para desgaste dentário
aarjadeiras, sandaraca seda e crina pa
aa soturas. sacos para gelo e bolsas
para água quente. sondas, -seringas pa•
ra lavagens e injeções serras, serras pra
ira raquiotemia.• termômetros, tesouras
tupanos, ventosas, verniz isolante para
fins cdontológicon

ar

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona.
acetatos, doentes químicos para
ó tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água-raz, ai.'
bumina, anilinae; alumen, alvafaale, alvejantes industriais. aluminio em p6,
amoníaco, anti-incrustantes, anti-oxidantas, anti-corrosivos, anti-detonantee, azotatos. água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; banhos para galvanização.
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos. catalizadores. celulóse. chapas fotográficas, composições, extintores de incêndio cloro, corrosivos,
cromaaos, corantes, creosotos; descorantes desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltes, eestearatos; fenol, filmes sensibilazados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfatos Industriais, fósforos industriais, fluoretos
funientes para solda; galvanizadores

Classe 99

agarros. acendedores para cigarre
.romatizades para tumantes bolsas para
umo. bolsas para rapé cachimbos. car
riras para tomo. charutos. cigarreiras
inzeiros. estojos para cachimbo filtros
iara piteiras. tostoreiras 'de bolso, is.
melros. palha para cigarros piteiras
santeiras de cachimbos. porta-cnarotos
rapé, sacos para' fumo

res cubos de placas de embres.gem, dínamos, eixos, geradores, motores, macacos mancais para blocas, pistões.
nhõss, rolamentos, silenciosos. volantes
de comando e velas de igniço para
motores
(..sasse
Máquinas e miei-1,8;11os para serem usa.,
das exclusivamente na agracultura
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adutsadetras. ancinhos me
cánicos e erma lhadoi es combinados
arrancadores mecânicos para agricui
cura batedeiras p ara cerrais. bombas
para adubar.
.:eitadeiras
carpideiras
ceifadas para arroz charruas para agri
ccltura
cult valores.
debulhadores
desrocadores. rieseniegradaras; esmaga

dores p ara e acalca:tura escarrificado
res, encimv p.delr-is taras p ara máqui
nas agricrlas terradeiras gadanhos
garras p ara arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras par,
agriisultura máquinas inseticidas má
quinas vaporizadoras, má q uinas .1
fundir, máquinas niveladoras de terra
má q uinas nerturarloras -iam, a agricultura máqcinas de plantar. motochar
ruas. máquinas regadeiras. máquinas de
roçar, de semear: para a sfaltra de
torquir de triturar. de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes. para adubar gata

icelerarir r t aavis troleibus. varaes
:drros. ,01,ts's paia carros
't ermo n.° 763.145, de 10-8-1966
(i)foraJgação)
S . A. Alc-) ou Iramstrias da Pesca

..A F., C 2' O IT " •

Classe 41
Peincs e mariscos cm conserva ou não
_

Termo n.9 763,146, de 10-8-1966
(Prorrogação)
S.A. Alcyon Indústrias da Pesca
São Paulo
-

1h-nrr,rcnsn
•
â7s,r,;:an'

Nome Comercial
Termo n. 9 763.149, de 10-8-1966
(Prorrogação)
Laminação Santa Maria S.A.
Indústria e Comércio

São Paulo

agitar e espalhar palha. para colher
rc,) rregag
algodão. para colher cereais - aáquiaas
Artigos para escritório, almofadas para amassadoras "ara ans agricoms de
S,C72.â. U.CRIA
zarunbos. almofadas p ata tintas, abri.
somai árvores, para espalhar para Ca, •Inclá R.
A a E raz á oi r=d
dores de cartas, arquivos, borrachas. pinar, máquinas :ombinadas p ara se•
berços para mataborrão. borrachas para mear a cultivar, de deshanar oara eis
colas, brochas oara desenhos, cofres sacar, máquinas e ancinhos para forra. •
Classe 5
canetas, canetas tinteiro, canetas para geris. máquinas toscadoras ordenado
lasanha, 'cortadores de p apei carbonos. ras mecânicas, raladores mecânicos ro- Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos. aço fundido aço
car'rrinhos, carisnbadores. cola p ara papel
los compressores par a a agricultura
isoladores, compassos. cestos para cor. sachadeiras, semeadeiras' secadairas Parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado bronze,. bronze em bruto cs
respondência. desenhadores, duplicado.
marcadores de terra tosadores de ora
res. datadores. estojos para desenhos
ma, tratores agricolas. -rálvulas para narcialmente trabalhado, bronze dl
estojos para canetas, estojos com minas.
man g anês, bronze em pó, bronze ma
máquinas agrícolas
es q uadros, estalos p ara lápis, espetos
barra. em Fio, chumbo em bruto na
Classe 21'
estiletes para oapéis, furadores. fita:
parcialmente preparado cimento mePara máquinas de escrever. grafite: Para distinguir: Veículos e suas partes taba°, cobalto, bruto ou parcialment
oara lapiseiras, goma arábica, grampea integrantes: Aros para bicicletas, auto trabalhado, couraças. estanho bruto as
dores, lápis em geral, lapiseiras. ma . móveis, auto-caminhões, aviões amor parda:mente trabalsado. ferro em bruta
quinas para apontar lápis, minas para tecedores. alavancas de câmbio, barcos.
em barra, ferro manganês. ferro velho
grafites. minas para penas, máquinas de breques. braços para veículos, bicicle- gusa era bruto ou parcialmente traba
sscrever. • máquinas de calcular, maqui- tas, carrinhos de mão e carretas, camilhado, çf usa temperada gusa maleáve
nas de somar, máquinas de multiplicar. nhonetes, carros ambulantes, caminhões
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carins- carros, tratores. carros-berzos, carros. laminas de metal, lata em fólra, lata
em fôlha, latão em chapas, lata° ai
,ds, porta-lápis, porta-canetas, porta.
tanques. carros-irrigadores, carros. car- vergalhões, ligas metálicas, limalha]
éguas, raspadeiras de borrões, stencils
aercevelos p ara Papéis. perfuradores. roças. carrocerias, chassis. Cupas cir- magaésio, manganés, metais não trebJ
cularee•para veicuios, cubos de veiculos alados ou parcialmente trabalhados, an
Termos ns . 763.142 a 763.144, de
corrediços para veículos, direção. desiitais em massa metais estampalos,
10-8-1966
gaoeiras. estribos, escadas rolantes, ele
metais para solla. miou.- e zinco
Vemag S . A. Veículos e Máquiltas
vedores para passageiros e para carga
Termo
n. 9 763.152, de 10-8-1966 ennates para carros, eixos de direção
(Prorrogação)
Agrícolas
freios, fronteiras para veículos, guidão
Eletro São Marco Ltda.
n a aarantivas, lanchas, motociclos, molas
,OURO.PR'ET.OV. motocicletas, motocargas moto furgões
São Paulo
navios ônibus. para-choques
Indústria
Brasileirra,
_
Para-lamas, para-brisas, pedais. pantões
r odas para bicicletas, raios para lúcida
Pro rroga 9710
Classe 6 .
tas, reboque radiadores para veículos,
São Paulo
CO
RALVI N
•
Alternadores, blocos, bielas, câmbiaa eu.. rodas para veículos, seuins, triciclos, tiIndústria
Brasileira
antes pare veículos, vagões. velocípebeçotes, cruzetas, cilindros compresso- rdes, var
aras • de contrôle do afogador e
Classe 17

Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)

Classe 8
Fios condutores de eletricidacie

