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SEÇÃO III
ANO XXV - N. 51

(k.PAR1AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 7 de março de 1967
Expediente do Senhor Secretário da liidritria republicado por ter saído com
incorreçães
Diver$OS
Veba Cor! Zeiss Jena -- No pedido
de clesarquivamento do térmo 274.92?
- Marca Ernst Abbe Jena - Defiro
o pedido de desarquivamento, corno proposto pelo G . T. para manter a e sigèncio de fls.
Distribuidora Dei Nevo Lida - No
recurso interposto ao Deferimento do
termo 147.416 - Marca Irará do requerente - Fernando Barreto - Aguarde-se solução do térnio 738 .876 .
Expediente do Senhor Diretor Geral Republicado por ter saído com incorreR io, 7 de março de 1967
Reconsideração de Despacho:
• Klokner Hunbolir Deutz. Aktiengsellschaft - No pedido de reconsideração do despacho do Deferimento do
iérmo 381 .496 - marca Suelotto Do requerente - Suelotto: Ei Cia. Li tonada - Nego provimento ao pedido
de reconsideração com o fim de manter o despacho concesstvo do registro.
EXPEDIENTE DA 'DIVISÃO DE
PATENTES
lio 7 de Março de de 1967
Exigências
Ceemos com exigências a cumprir:
reemos - Requerentes
N. 141.401 -- Manuel Reys
N. 141.402 - Leonildo Monteiro.
, N.
142.161 -- Nunziato Nicola
Magno.
N. 142 .218 - Antonio Farid e Sa.
hid Bechara
N. 142.261 - João Batista Pereira.
N. 150.766 - Benedito' Ribeiro de
Campos.
..
N. 111 .318 - Pompeo halo Mazzorelia .
N. 1-11.637 -- Couros Ofeo • Limitada.
N. 142. 182
Indústria de Botões
Imperial Ltda .
N. 142.203 - - Alipio Gomes.

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 190

REVISTA DA PROPRIEDADE.'
INDUSTRIAL
N. 112.213 - Flavio Marques SiN. 110.182 -- Clerk Equipment ComN. 150.448 - José Sanches ju- pany.
ior.
. 140.910 Basila Abu Aqil
N. 150.577 - Jóias R.os ver Lini. e João Baptista Lucci
toda.
N, 144.424
inclucon do Brasil,
N. 150.742 - Transido do Brasil, Capaci tores S . A
Retrigeração e Aparelhos Elétricos LiN. 117.459
Middland-Ross Cormitada.
porei tion
N. 150.762 - Companhia MetalúrN. 117.813 - Se relec - • Eletrônica
gica Barbará.
Ltda
N. 151.101 - joraci Corrêa Silva.
N. 117 .902 - Topeco, Sociedade
N. 151.102
- Joraci
Corrêa Anônima, Industrial "),' Comercial.
Silva.
N. 148.799 - Amp I ncorpora ted
N 162.306 - Fábrica anima r. Li.
N. 149.888 - A nip Inço rporated
mitad a .
N. 150.20! Research LiN. 122.155
Theodoro Souza Pi- ited
res.
N. 95.217 - Victor Cano.,
N. 148.097 -- Geloplac S.A. In- ger..
dústria e Comércio.
N. 127.374
Theodurica de SouN. 122.190 - The Cross
COX.1- ui Pires, joio Podniçj aes de Oliveira e
pany .
Jacy Herthel
N. 127. 141 - Luiz Alberto José
N. 127.569
Arneropa I ncutrias
Mondinho . •
Plásticas Ltda
N. 137.626 - Canadium Titanium
N. 131.563 - Compagnie Française
Pigments Lindted
Thomson.Houst on.
N. 136.072
Robestrhaw-Fulton
N. 139.671 - Jacques Midler.
N. 140.681 - Amsted Industries hi. Controls Comp any..
N. 141.533
Pablo Matin dc Jticorpora ted
N. 140.903 °deite de Araujo lian .
N. 143.951 - Oswaldo Graton.
Muntoreanu.
N. 143.952 - Ostvaldo Graton.
N. 140.999 - Pirelli Società Per
N. 135.702 - Copar S . A . Indústria
Azioni
de Resinas Estruturadas.
N. 147.066 - American Flange
N. 143.356 - Wlbeirn Fe tte, PraManufacturing Co., Inc..
N. 149.260 - Westinghouse Elec- zisions werkzeug fa brik
N. 114 .511 - Antonio Milton &tric Corporation
Kaiser jeep Corpo- hera .
N. 149.510
N. 145. 184 - Parker-Hannifin Cor.
ration
N. 151.389
N . V. Philips'Gloei- poration
lampenfabrieken.
N. 146.022 -- Purolator Products,
Inc
N. 151.394 - C.A. V . Limited
N. 118.359 - TheGeneral Electric
N. 151 .462 - Twin Disc Clutch
Company Limited .
CoMpany.
N. 149.130 - Owens-Illinois Glass
N. 147.815 - Serelee.Eletrônica Li- Company.
mitada.
N. 150.022 - Nlantoru Wada
N. 147.816 - Serelec Eletrônica LiN.
150.282 -- Dunlop Rubber Commitada.
.
pany Limited.
N. 147.962 - Victor Lucia da Silva.
N. 120.951 -- Bergwerksverband
N. 148.163 - José André.
G. M .B . H .
N 148.170 - Vinicio Chilomer,,
N. 128.821
N. 148.260 - Birs • Beteiliguns -Hag eu . •
N. 132.099
Und Verwaltungsgesellscha ft.
Forsheda Gummifabrik Aktiebolag.
N. 148.295 - Katsumi ()hora.
N. 132.166 - Dilmar Alves LoN. 149.553 - Radio Corporation
Of America .
pes.
N. 149.930 -- GrIffwocxl, Inc
N. 133.092 - The Benslx Corpo.
N. 150.548 - - Luiz Cesar Campos ration.
Cavalleiro.
N. 138.345 - Metal Filia CampaN. 136.302 - The Bendix Corpo. ny, Inc .
ration
N. 139.674 .. Peitro Facci.

N. 1/2.545 - • Vazados Cobogó
SÃ.
116.623 - Carlos Kie ger Lind.
tada .
147.837 - Arneric;u1 B.rake
Company.
N. 1 .09 . 029 - mumwerbung GmbH.
N. 119 .175 - Ha tsuta Industrial Cu.
Ltd
N. 11)..613
Ay doo Magalhães
Santos.
Is. 149.615 - - Maclif i nas Moreira
SÃ.
N. 149.731 - Oddvar Sigvald 1141.
bostad e Chiou, ir Arneseu
N. 150 . 059
Heberlein
Co...
A . G.
N. 151.063 - • Chemstrancl
1 ind.
teci.
N. 150,076 - John D . !bordou e
Geri rude C. Lib by..
N 156.076 -- John 1). II junho; •
Gertrud C. Libi )y.
N. 150.077 - - ruhn D. Riordau e
Gertrude C. Li bby.
N. .150 . 189 - Loi 'Is r Elsner..

N. 150..183 • Ernesto I [enrique re.
ter.
N. 150.800
Ernst Schoch Actuou.
gesellschaft
N. 151..150 - Moacyr de Souza Co.
bros.
N. 151.311 - Houlleres Do 13assist
De Lorraine •
N. 151.459
José Fernanclez
ca ide .
N. 151.518 Leinhiorder Mela/.
lwarengellschaft M.B .1-1.
N. 151.573 - José Pedro de Curva.
lhoa Lopes.
N. 151.596 - Ruy "José Ribeiro.
N. 151.617 - - Fixan S. A.

Expediente' da Seção
de I nterferêncta
Rio. 7 de março cio 1967
Notificação

..4.5.0",

Uma s .iz, decorrido o prazo de re.
consideração previsto pelo art. 14 dai

lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsidera.
lido nenhum interessado serao logo eia
lido nenhum interessad serão logo nono
pedidos os certificados abaixo;
blareas Deferidas
a
N. 424, 526 - - Dietalitc - Dieta S.A.
Produtos Alimentícios - Cl. 41.
N. 429.194 - Caravelku
Wkertoo
Souza Costa
CI. 8.
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- As Repartições Públicas(
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, ate as
15 bora•.
- As reclamações perlinen_
te s matéria retribuida, V.Ps
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, á Seção de Redação,
das f3 às /13 hor(,s, 'no maxi
km) ale 72 horas após a ulula
dos órgãos oficiais.

Março de .1967

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA P‘... ACIONAI_
MINS TOR •SISd•

ALERTO C.;E.EIRITO PEREIRA
CI,S de 00 SERVIÇO OS Ru•LICAÇÓEll

NORft-.0

FERREIRA ALVES

lEmads od . ILFÇ X 0 rd *WS; ...00

FL ORIANO

GLIIMARS

DIÁRIO OFICIAL
•Coe
11-ca.. a •....sn.Idad• de ***** 14nt* 414. 01**a•t•ns*.414
*

4.5 44 ^4 1 O. P. wprlaal1a4. tn.u.t•I*1 4e Alln,4,1,14
Corn4 n 01.4
44 1 n •nnn • trà•
ano Oflo;nes do O( c.ettana ato eia inif,ftnes (\seriema

kr1p,-f., ac
Os originais deverão ser
dat • lilogralados e autenticados, ressalvadas, por quem ,de
direito , rasuras e emendas
ASSINATURAS
- -.Excetuadas as para o
P.Afflinl..NRES
F UNC.ION 1.% IRMA
exterior, que serão sempre n EP*, frl-WiNF-S
Capital e Interior.
sumais, as assinaturas poder.':apital e linci.or:
se-ão tomar, em qualquer Se mes;re . . . Cr$
6 000 Semestre . . . .
4
época, por seis tácses OU kin Anu •
. . . Cr 12 000 Anu .
.
Cr$
9 OCO
(MU.
I
I.
Exterior:.
- As assinalaras vencidas 4 no
Cr$ 13 000 Ano •
. . .
Cr$ 10.000
poderiro ser suspensos sela
aviso prévio.
•
vão impre , sos o número do dos irirwris, (! , 'Petrl os CM, Para facilitar aos assinan- talão de resaistro, o to èS
0
t jajji PS pr 41; I e , nular a restes a verificação do prazo de ano rui que ílio/ara.
pe;;ion tfHr1 (ty 1- 0 Coln (4121
validade de suas assiaatm
A fim de evitar soluçá° de ertlènria rroMma de trinta
na parte superior do endri*o corWimidade no reeekimen/o (30) dias

N 454.147 - 13u11 - Dog's
Lanches Bull-D(191's Ltda. - Cl. 41.
N. 464.217 - Hitachi - blitaeht
L teia . - - Ci. 8 . (Regiftr.•-se considerando protegidos apenas. o f artigo,
classe) .
N." 467.619 -- Veneza - Futurama
sórios" corno coMponentes.
Ind. e Com. de Confecções Lida: Cl. 36.
N. 439.391 - Especidr:na - Labor:1.614o Especifartna S. A. - Classe 3.
N. 473.247 - Maracanã Vitalizará> - Fali. de Tecidos Maracana S.A.
- Cl. 36 (com exclua° de chapeus e
calçados) .
N. 471.300
W Wallig - Metalúrgica Wallig S A .
Cl. 8.
N. 471.303 - W Wallig - Meárgica kVallig SÃ. - Cl. 8.
N. 471.382 - Quick-As-Wink International Basic Economy Com . C1. 8.
- Cl. 8 (com. exclusão da expressão
de toda espécie» e de acopladores para
o
Mangueira) .
N. 471.383 - Quick-Lube - Interaartntil Economy Corp. -- Classe 8. (Registre-se, considerando cacesN. 471.760 - Peel - Ferro Bas..
tos SÃ. - CI. 8.

N. 477.602 - - Sunnuerlax
LaiaN . 188.772 - Prolabor
Praia:icto Abib Cury SÃ.
Cl. 36
• bar Comercial e Industrial Ltda
N. 478.026
Retilinkinte - Seyt- Cl. 21.
fcrt ri Irmão - Cl. 41.
N. 189.537 - Edlon - Spumar N. 479.895 - V:tal:zaclo - Fab Espuma de Nyion S . A. Ind . e Caiu.
de Tecidos I'vlaracanã SÃ.
ClasCi . 2-1.
se 36.
N. 189.58 - Edion - S punrarN. 180.007 - Cristina - Arthur Espuma de Ny:on S . .A . Iud . e Com.
Miguel Augusto - Cl. 36 (com 'és - - Cl. 22.
de meias) .
•
N . 490.048 -- Alcaides Curumins -N. 481.245 - Sant Ana -- Mrcan- CBS - Publicidade e Certames - Cl.
til e Inip Sant'Ana Lida. - Classe $1.
n' N
32. : 491.299 - Astralene - LanifíN. 481.969 - Fibraroc
Eucatex cio Sulriogran&use S . A. - Cl. 22.
--- Cl. 16.
S . A . Ind. e Com
N. 492.671 - Três Irmãos -- PerN. 182.167 - Santo Antônio - gentino de Moura - Cl. 41 .
Cl. 32.
N. 494.620 DP - Funtimod S.A.
N. 484.152 - Nata - - Socipa - Máquinas e Mater.a:s Gráficos - - ClasSoe Industrial de Produtos Alimenti- se 6:
-ao, SÃ.
Cl. 41.
N. 495.811 - Faixa Cidadão InN. 485.129 - SenLor Nata
So- deletron - Indeletron, Ind . Eletrônica
c.ipa
Soe. Industrial de Produtos Ali- SÃ.
Cl . 8.
mentícios - Cl. 41 .
N. 495.843 -- Ganicolin - Lab .
N. 486.294 - Vokra - N. V. losolin Ltda. - Cl. 3.
Maatschappij Antradex - Cl : 41 .
N. 496.231 -- Pevecil Cia. QuíYar- mica Industrial Cil - Cl. 1. (Com
N. 486.696 - Vanity Fair
dley 6 Co.. Ltd. --- Cl. 48.
N. 486.872 - São Paulo - Cia.
São Paulo Distribuidora deDerivados de
Petroleo - Cl. 47 (sem direito ao uso'
exclusivo da expressão «São Paulo») .
N. 487.029 - Gima - Transportes Girna Ltda . Cl. 38 (Registre-se
na c/. 38) .
N. 487.485 - Praiana - Salgueiro
ij Cia - Cl. 36.
N. 487.530 - Bom - Fab. de Chocolate Saturno M.E. Kaeser S.A. Cl. 41 (co rnexclusão de café e sem
direito ao uso exclusivo da expresslo
Bom) .
N. 487.829 - Roto-Finish - Roto
Finish Company - Cl. 1,
N. 487.884 - Santa Rita - ProCl . 41.

N. 472.169 - Litocerâmica Cerâmica São Caetano S.A. - Cl. 16.
(Registre-se considerando protegidos
apenas, os artigos da classe)
N. 473.174
Domingas Chez Moi
Domingas Alta Costura LiBoutique
mitada - CI. 36.
N. 475.187 - Trois Couronnes de
Molyneux - Les Perfuma de Molynex
-Cl. 48.
N. 475.869 - Ernblemábtca
testo Neugebauer
Inds. Reuni&te Cl. 41.
N. 476.935 - Cegonha _ Barros
N. 488.451 - Superlite - Ind. Cerâmica UtingaS. A.
Cl. 5.
t, Souza - CL 36.

exclusão de lacas, thinner, tintas, tintas
para calçados e vernizes) .
N. 497.051 Poney - Cia. Industrial Santa Angela Cisa - Cl. 21.
(Registre - se • considerando protegidos
apenas, ás artigos da classe).
N. 499.691 -- Isabelle de Palermont
- Cia. Palerrnont Industrial Ind. de
Perfumes e Artigos de Toucador CL 48.

- As Repartiçaes l'uta,eus
einqir - se - do às assinalaras
anuais renovadas ate 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes,
- A fim de possibihtar a
remessa de valores acrimpw.
tarados de esclarecimentos
'quanto et sua aplicação, soliCitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Vocronal.
suplementos Ás edisões dos órgãos oficiais só St
fornecerão aos assinaide.s. que
as solicitarem na elo dia assinatura.
O funcionário púbfico
federal, para fazer mis ao desconto iturcado, d e verá protn4r
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada- exemplar atrasado do.k, órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
N. 302.211 - Fulgor - Confecções
Fulgor Lido. - Cl. 36.
N. 502.688 -- Santo Amaro
Lainfido Santo Amato SÃ. - Cl. 22.
( Registre-se ocusiderando protegidos
apenas. os artigos da classe).
N. 503.065 - - Ovagenol
Lab.
Vila Ltda . t- Cl. 3.
Arterobiol - Lab.
N. 50.3.057
Vila [ida.
Cl. 3.
N. 50.3.196 - - Lula - Ancselovics
Benedit Lida. - Cl . 36. (Com exclusão de calçados) .
N. 504.130 -- Rock - Metalúrgica
Rocicwell S . A .
Cl . 11. (Com exclusão de arpões e arpões de carregar) .
N. 507.891 -- A Criança e a PaIniba e a Escola --- Editbra Fundo de
Cultura S.A, -- Cl. 32.
Cia.
Snort Soda
N. 510.903
Cervejaria Brahrna - Cl . 43.
N. 511.308 - - Cap . - Cia. Agro
Pastoril Rio Doce - Cl. 4.
ICAP Ind.
N. 512.118 - 1CAP
Clase Com . Auto Peças Ltda .
se 21.
-N. 512.849 - - Yankeecl--. 316cle. Luckl
SÃ. Ind . e Com.
Expressão de Propaganda Deferic.0

N. 523.017 - Credito Relâmpago
na Casa José Silva Viu. Gostou, Levou
- Casa José Silva Confecções SÃ.
N. 500.427 - Spit - Société de - Cia. : 8, 23, 36. 16. 37. 40 e 48 Prospection Et D'Inventions Techniques Art . 121 do CPI.
Spit - Cl. 11.
N. 501.212 - Impala - Alcindo
Sinal de Propapa ;ida Deferido
Ribeiro de Barros e Ricardo Rodrigues
de Mores - Cl. 15.
N 516.671 -- Resolvido! O presente
Idina S . A. inda.
N, 501.213 -- Empala Alcindo Ri- ideal é linbolene
beiro de Barros e Ricardo Rodrigues de Plásticas - Cl. 37 -- Art. 121.
N. 516.672 -- Resol vido! O presente
Moraes - CL 28.
N. 501.706 - Gazeta' de Brasilia ideal é Linhotene - - !cima S . A. -Inda. Plásticas -- Cl. 37 - Ar. 121.
.çecilio Abrão - Cl. .32.

•
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1
, 407.279 - Rnoceronte
Soc.
N. 511.423 -- Beautyful
lnge
N. 504.902 - Rosser - Rosser Re.
rde PolVora Ltda. - Cl. 18.
Rockniacher de Meies - CI. 36.
presentações e Com. Ltda. - Cl. 38.
Lanificio
N. 486.883 - Varam.
N. 415.912 - Canadá - Joaquirs
N. 504.903 - Rolapa - Rolapa
22 - 23 A.. Cunha
Q. 46.
Varam S.A. - Os.: 1
Sinai de Propaganda Indeferido
Rolamentos em Geral Ltda. - ClaaN. 417.955 - Vikingastren La- 33- 35-- 28 - 31 s.-- 34. -se 6.
Art. 114.
bormedica Industrial Farmacètttica Ltda.
N. 396.52J - Empoe Radio e TeN. 501.907 - Catiol - Catiol FieN. 497.385 - Instituto Bras. da - CI. 3.
levisão - Pintucci. Spadori Ei Cia. - trots'cnica Ltda . - Cl. 8.
Roupa Feita - Mauro Rodrigues ;No- • N. 123.484 - MM
Marilio Pe- CI. 21.
N. 504.937 - Escohnha do Caçula
reira Martins - Cl. 32
gueixa - Cl. 33 -- Art. 1144
N. 458.652 --- Brasilia Marcas e -Radio Globo Soc Anônima - ClasN. 502.386 - Bra-cco-NovotherápiInd. e, Com. Patentes -• Manoel Alves
N. 440.027 - Renz
Cl. 33. se 32.
e3a Bracco-Novotherápica Lab. S.A. de Medidores Eletricos Renz Ltda .
N. 505.185 - Sota vi - Sota vi -• Os.: I. 2. 1 10 e 48 - Art. 114. Classe 8.
Nome Comercial Indeferido
Soc. de Vendas de Imóveis Ltda.
N. 142.002 - .Votoking,
S. À.
CI. 16.
Frase de Propaganda Deferida
Ends Votorantim - Cl. 23.
N. 401.234 - Emper-Eletro-MetaN. 505.195
Ketirib N. 446.105
Stieletrônica - Stie- !Urgira e Peças de Radio Ltda. , Em- gica Keurib Ltda. - Cl. 21 - .Régiss
N. 46l.49 - A Voz de Ouro - letrônica - Soc. Técnica de Ilumina- pes - - Eletto-Metalúrgica e Peças de tre-se com exclusão de alavancas de
ABC. Radio e Televisão S.A. - Os.: çfío e Eletrônica Ltda .
Cl. 8.
Radio Ltda
câmbio. desligadeiras e volocipedes.
•
8-- 9 - 28 e 32 -- Art.121.
N 447.019 - Cobris -- Manoel GaN. 505.255 - Hepato Vesicular So.
N. 465.893 -- Se o Problema é Con- briel Oceano - Cl. 46.
Titulo de E:;tabelecimento Indeferido bix -- S.A. Instituto Bioterápieo Amedução. Auto Drive é a Solução - Auto
N. 449.083 - Dar - Ma gnesita S.A.
ricano S A I 13 A - Cl. 3 - RegisDrive 5 . A. imo . e Coei.
• Clas. - CI. 15.
N. 441.512 -- Arpa - Arpa S.A. tre-se sçtu direito ao uso exclusivo de
N. 452.534 - Sparcoraina Fel- Autos e Produtos Agricolas Classes Hepa to Vesicular.
8 - 6 - 11 - 21 -28 - -33
- 39 - 32 -- 47 e 50 - Art. 121. genson S . A. Ind . e Com --- Clas- 6 c 21.
N. 521.918 Bôas Festas coes 'os se 8.
N. 505.258 -- Besinerg 13-1 - S.A.
N. 498.107 -- Instituto de- Idiotna
Durkopp 'piranga - Instituto de Idiomas Yazigi Instituto Bioterápico Americano SAIBA
N. 463.303 Bons Presentes das Lojas Everest 'Lojas Everest S . A. - Cl. 36 - Ar- Sul América Rolamentos Imo,. Exp
S.A, Cs.: 17 --• 25 -- 32 - 33 -' Cl. 3.
N. 5015.150 - imaculada Serra Gram.
Com. e Ind. Ltda. - Cr. 6.
tigo 121.
-• 38 e 49.
de - Zair Pinto do Rego - Cl. 42.
N. 467.275 - C Consui -- Milton
Zair
NOM(' ComerLial Deferido
N. 506.151 --- Serra Grande
fosé Brescia - Cl. 32.
Exi1,'ência..4
Pinto do Rego - Cl. 42.
N. 470.583 - Etica - Emp. TécLaminação
N. 474.269 - Produtos Vitoria S.A. nica Imobiliária Construções e AdminisN. 506.390
NM
Térmos com esigéncias a cumprir:
- - Produtos Vitri S . A. - Art. 109 tração Etica Ltda. - Os. : 50 e 33.
'N. 456.574 -- Ferrai S . A . Máqui- Nacional de Metais s A. - Cl. 46.
tiv 2.
N. 470.872 - Royal-Plasti -- São nas Agricolas
N. 506.391 - L N M Laminação
Camapi ind. de Ar- Paulo Alpargatas S . A. - Cl. 34.
N. 482.163
N. 460.841 -- Capusva SÃ. Agrí- Nacional de Metais S . A.
Cl . 1,
Nicholas cola e Industrial .
tefatos de Papel S . A . Camapi Ind.
N. 476.185 - Para tac
N. 506.721 -- Galo de Ouro de Artefatos de Papel S . A - Ar- International Ltd. - Cl . 2.
N. 470.035 -- Renato Pons.
,1"der jotre -- Cl. 1 - Registre -se soa tigo 109 n 5 2.
N. 496.031 - Pah. de Doces Lu.. siderando apenas os artigos da classe.
N. 480.843 - Cinco Canas -- BeN. 494.929 Silk Produtos para pulsa - Bebidas .Paulista S . A.
eylea Ltda .
N. 506.958 --- 1 lehos - • Helio: S.A.
Propaganda Lida. - Silk Produtos
Ind. e Com . - - Cl. 17.
•
Cl 4 7
para Propaganda Ltda . - Artigo 109
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N . 482.602 -- Credi-Jato
ConfecAlergodermin
La.
N. 508.845
N
n. 5 3.
PESQUISAS
ções New Magazine Ltda .
borziaSrás Ducto S . A. Ind . barmacettN. 498.451 Organização de Com,
6 - 8 e 36.
he -- Cl.. 3.
pras das Comunidades Católica Occc
Rio, 7 de março de 1967
N. 483.891 - Santa Clara - Agua i
N. 508.858 --- Transites --- Ricardo
S . A . - Organização de Compras das Natural Santa Clara Ltda - Cias- !
Pedro Haas - Cl. 9.
Comunidades Católicas OCCC SÃ. - se 13.
Ind . de
N.
508.860--- Warpol
Art. 109 ris 2.
N. 487.002
- - Micaiola -icaiarpo! 1..1d.i. - Cias,
Oleo
Vcptsis
Uma
vez
dcco:rido
o
prazo
cie
sesolo Ind. de Material Isolante Ltda .
.
Titulo de Eslabelecimento Deferido
,' consideração prev.sto pelo art . 14 da !
- Cl. 8.
N. 50$. Só? ---- Denuira - - Ind. MeN 487.173 - São Domingos - iri 4.0-L3 de 29-12-61 e mais dez d'as talúrgica 12 aVaS S.A. - Cl. 6.
Lar Elegante Moreis Usinas São Domingos' Açúcar e Álcool para eventuais juntadas de reconside
N . 471.890
N. 508.877
Plessey - The 'Pies-.
e Tapeçarias - Manoel Pekeltnan
'ações e se do mesmo ruo se tivr VilCI. 41.
S.A.
Cl. 34 --- Art. 117
Filhos Ltda .
lido nenhum interessado, serão logo ex- sey Company Lida. - Cl. 6.
N. 487.253 - Normando
N. 508.880 -.Franplis --. Ou. Frannúmero I .
ções de Calçados Normand ° Ltda . - pedidos os certificados abaixo:
co Brasileira de Tecidos S. A. ClasLanches Indaiá
N. 486.573 Cl. 36.
se 24
- ClasAlegre . Gaspar 6 Cio. Ltda
112/arcas D.:fendas
N . 487.386 - Paulista -- Construmis tora e Locadora Paulista Ltda.- - ClasN. 508.881 - • Fitinplis Cia Fran42 e 43 - Art . 117
ses 41
co Brasileira de Tecidos S A. . . Cl.
mero 1.
N.
474.861
-Senhor
do
Bonfim
-se 33.
• 2\hisiiilãO Pereird de Araujo -- Cl. 21. 22 - - Regi -.tre- te considerando sóinente
N. 487.580 -- Café e Bar Gloria
N . 488.107 - IFF - International • N. 475.894 -- Curativo York Su- da finalidade da classe 22 os fios e li..
UniverSal - Café e Bar Gloria Unis
Os. : 41 - 42 e 43 Fia vors fsi Fragrances Inc. Cla s._ per Aderentes Industrias York S. A. nhas de tôda espécie e co,,, C X.C11.1S:10
versal Lida.
se 3.
de fios e linha para pesca e linhadas
- Art. 117 n' 1.
;Produtos Cisura isos -- Cl. 10 .
N. 489.607 - Feitiço -- Crello
de aço para oesça.
N. 495.300 - A Caneta Universal
• N.' 466.564 - Laclelar - Com. de
Freitas Lida. - 'Cl, 15 Cia.
Cl . 48
- Honorato
N. 508.882' -- Fratiplis --- Cia. Fran.
N. 492;267 - Veneza - Nair Ru- Utilidades Domésticas Ladeias Ltda
- 8 - 9 - 13 -14 e 48 - Artigo
-Cl.8.
- co Brasileira de Tecidos S. A. bert de Souza Limo' - Cl. 46.
117 ri" 1.
N. 504.825 - Sarnas
Silmar Elé- se. 37.
N. 192.920 - Funchal -- Bar. e
• Ginasio Mello e SouN. 503.704
N. 508.886 -• C F 13 --- Cio. Fran. 10.
Restaurante Funchal Ltd+ - Class. trica Lida .
Marina Isa de Mello Campos za
, N. 504.832
Broilervi ta -- Gran- co Brasileira de Tecidos S. A. - Clas.
se 41 .
Cl. 33 - Art. 117 n u 2.
Clas-• -e 24.
N. 19-1.135 - Penhawagen - Moto des Moinhos do Bra ii 5. A.
N. 505.532 - Restaurante Palact'o
I N. 508.887
C P 13
Cia. Fran.
^:e
41.
Cl . 21.
co Brasileira cle Tecidos S . A. - Cias.
do Café •-- Restaneante Palacio do Café Veículos Penhense Ltda
N. 494.960 -- Rio Pinheiros --- Bar
N. 504.834 - Frangovita - Granr i ., s : 41 - 42 - 43 e 44
37 •
Ltda .
e Café Rio Pinheiros lida. -- Cias- des Moinhos do Brasil 8. A. -- Cias- A. 117 o' 1.
N. 508.883 -CF13 - Cia. Fran.*
.
SI
,
.
42
N. 507.385 -- Modas e Confecções
co Brasileira de Tecidos S . A.
Clima.
N. 498.355
Café Confiança N . 504.835 - Galovita - Grandes se 36.
Preciosa... Modas e Confecções •PreRaimundo
Filgueira
de
Souza
-CiasMoinhos do Brasil S.A. -- Cl.
Cl . 36 -- A rt . 117 nú- • •
ciosa Ltda .
N. 508.891 -. Lacta Rotulo Figura
• se 41 .
N. 504.837 -- Pernoita - Grandes de Passas -- ind. de Chocolate Lacta
mero 1.
Moinho
do
Brasil
S.A.
CI.
41.
SÃ,
Alfaiataria
N. 510.017 - - Casa e
Cl. 41.
N. 501.462 - Chromalroy
Edgar
N. 504.838 - Pin tovi ta --Leão de Ouro - • S. F Heuriques - de Amofina Amaral - Cl. 5.
'N.
508.892
- Lacta Rotulo Figurei •
Moinhos
do
Brasil
S.A.
Cl. 41.
N. 501.81' - Senas - Johnson es
C1.8 23 e 36 - Art. 117 i 9 1.
de Laranja - Ind. de Chocolate Lacta
N. 504.840 --- Barrinha -_
W. Lo- Johnson - Cl. 3.
N. 515.845 --- Ali Babá
Barsinha de Automóveis Ltda -- S.A. - Cl. 41.
pes 6 Cia. Ltda - Cl. 3C - Artigo
N. 502.289 - Roger - Comercial
N 508.893 - 5 acta Rotulo Figura
Cl.
21.
•
117 rs' 1.
e Emp. Roger SÃ.
Cl. 38.
de Banana - Ind. de Chocolate Lacta
.
504.864
Raduplas
Ind.
de
N. 503.476 -Leste Volks - José
S. .
Cl. 41.
Plásticos Ltda .
Cl . 28.
Marcas Indeferida
Alarcon Oncalla - Cl. 21.
N. 508.894 - Lacta Figura de Figo
Martin
N. 507.540 - Trixol
N. 504.865 - Elsami
S Ekami
d.' Chocolate Lacta S.A. .-.
N. 319.398 -- Art Pies - Art . Plex Fuerstenthal - Cl. 1.
es Cio. Ltda. -'CL 41.
Cl. 41.
Com. e Ind . de Material P' tico Ltda.
507.649 - Projeção - Lojas
N
N 504.867 - DIM - Dirn DeN. 508.901 - Pesguibras
Pez..
-- Cl. 21.
Cl. 8.
Reunidas Solerte Ltda .
corações Ltda. - Cl. 40.
gt,E5ras
Ltda. - Cl. 32.
N. 362.242 - Enloire -- Pintucei,
N. 507.698 - Henrique - Gráfica
N. 504.868 - Ruch - Estruturas
N. 508.905 - Tubarão - João Da.
Cl. 21.
Spaclari é Cia
Henrique lida . - Cl. 38.
R uch Ltda . - Cl. 4.
niel -- Cl. 36.
366 213 - Santa -- Manoel Beci
Odette MoN: N.
510.700
- Odette
N. 504.881 - Trasum
TrasumN. 508.907
Dufour - Dufoot
Fernandes - Cl. 3.
das Ltda .
Cl . 36.
Galvanoplastia Ltda . - Cl. 6.
S P A - Cl. 41.
Insigtna Comercia/ Deferida
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Dure - I N. 510.491 - Marclim Modas N. 511.629 - Magnctron - Mario •
• N. 508.909 - Duraninho
Dunimam -- Cl. 32.
coar S . . Ind. e Com. - Q. 36. IMarelim Modas Ltda. - Cl. 3tn
Blocon - Blocou N. 510.498 - Pomba - Amada°
N. 511.642 --- Pantheon - Tiques
N. 519.014 - Atum dero Comarcial
N. 508.511
Cl. 18.
Com, e Ind . de Materiais de Constam- Rosar CJ Cia.
Barbosa - CI . 25 Registre-se cem- c Administradora S -• Aguarde-se .
I N. 510.545 - N'pê - Pedro Bo- oiderando protegido apenas os artigos N . 519.015 - Ahnadero Comercial
Cl. 16.
ções Ltda .
Trejger
da classe.
e Administradora S . A . • - Prossiga-e
ralli - • Cl. 8.
N . 508.912 -- Bluvol,
N. 510.932 - 'Tribuna do Norte N. 511.648 - 1,Valhua Com. e Ins- canil oo novos exemplares.
- Cl. 36.
tala ção da Cosinha e Lavanderias Ltda. 10. 509.030 -- Lança i'ablicidade
-1-`1 . 508-919 -•-- Maiatex - Decora- Aluizio Alves - Cl. '32.
Tonophyl - Lab . - Cl. 6 - egistre-sti considerando tnitae:a --- Prossiga consid-rando subsN. 511.103
Oas Maiatex Ltda . - Si. 16.
Narjo Co- )3arinaccutico V ira iam Ltda . - Cilas- protegidos apenas os artigo da classe. tituída is classe 32 pela 33. •
N. 508.922 - Narjo•
• Cl. 21.
N. 511.650 - Guilherme Tell
an raiai Eira)) Ltcla .
se 3.
Cl . 41.
EXPEDIENTE DO DiRETOR
. 508.923 -j.ic.den- Confecções
Chocolate Ducora S . A .
N . 5 11.413 - Sz intr. c - Aiddc , N. 511.651
Dulcorinha - Choco'SUBSTITUTO DA DIVISÃO
Cl. db
Ir. uea Lula .
•
Cl
Cl. 11 .
JUR !DICA
. 508.962 -- Nazareth Armar1n hoa N . 51.415
Man:danara • e Dulcora S . A.
1
-- Sek
m 12
N. 511.658 Wylerson Wylerã'\• madeth L:da. -Sek Ltd ' 1-7 Ci • 30 •
N. 508.965 --- Saleta - Fab . de deN1-3.''''''s
Pio. 7 de Ma çcm de 1967
. 511.422 - PlasEsacos --- Plasti- son SÃ. 1nd. e Com.Cl. 38 -Aradla to i de Cinismos Saleta Uai/ . ,-- sacos 1nd . de Pliiat:cus e Etill)alag.ns Reg istre.-se comadarando protegidos apeCl. 16.
• Diversos,
sem di- nas os artigos da classe.
ez . ,..„ 38.9 -70 _ w ai _10:as Vai Lid , Leda . - C11 25 N. 511.659 -- Wylerson - Wylerreito a o uso Ct ::;11 'I% l) as isoáciamente
Cornai:o Pe dica, Camps S. A . , Inlii saca - CI. 13.
ada 5. A. Ind . e Gom. - Cl . 49 .
da expressão sacos.
. 508.993 - Recite em Manchete
Sangue Azul - Soc. clústrla e Comércio - Declara d de-N. 512.422
Lutaliesi - A Luc- Incrementa dorii
N. 511 .a29
• y uno 'lesma de Cai v a lio e Osana
Negócios e Propa- sistência do pedido de averbação d.e
' .J11.:.4 /a Lia. ---- CI. .,;) contrato feito na patente de ninam o ..
Albuquerque Braga - CI. 32.
ganda T.tdo. - Cl. 42.
N . 508(01 -- -- Flores -- Orlando com e x elusão de terços.
N. 511.599 -- Engi Engi Enge- 99.598 --- Priviiégio de invenção -N. 511 .451 - Ia rie tina -- Buchhal- drar:a de Instalações Garais ind . e Co- Anote-se a dasistência
•
.1.ivares - Cl. '11 .
N . 509.004 -- Mopresa --- Mownsa tung Aktiena esclisclia i t - Cl. 17.
Ostermayer 17r Cia. Ltda . - Declara
iaércio Lida. - Cl. 6.
IN 511.453 - Emblemática - Os'Maquinas Operatrizes de Precisão inda.
a desiatência do pedido de transferéncia
.
i:ar Fluas til Cia. Ltda. -- - Cl. 38 para seu noina no térino: 180.842
,- Cl. 6.
fil2.2 de Comércio D<:•fer da
N. 509.011 --- Bemesa - Bebidas Reg:st:e-se com exclusão de confed serModelo de utilidade - - Anote-se a depentinas e coo iideranalo papei cidotane
IN, _ano .8. À. - Ci. '13.
A 1- sistência
N. 488.589 -- Giangrande
/.1 . 509.033 - -- Patiiina -- Padana como papel -transparente.
fredi Gangrande - Cl. 33 - Artigo
Camercial e Comiasaria de Despachos N . 511.455 - irmão da Estrada .- 114.
Cadztcidade de Marcas
S2o 1.-l aatlo Alpargatas S .A . . - Cias-, N . 504.82
Ltda . -- Cl. 41.
Carben
Carben
Destilaria Paulista I. - No peN. 509.041'--- Ravc/ -- Ornas lulio se 36.
Cl.
Engenharia e Con •truçao
dido de caducidade da marca Zebrinha
e Crevelenti Ltda . -- Ci. 40.IN • 11.456 - Tredase - Opaterp:- 33 - - Art. 114.
N. 510.403 - Celina -- • Calina Dc- coNespa S . A . -- Cl. 3.
N. 505.217 - Misa Veran'sta -- -- número 266.228 - Declara a cada
.
-zidaeorgst.
ecraç ões Lt&i. - Cl . 40.
Honorio josé Guilherme de Freitas --a Cl.
N. 511.990 - Aranha
Manei' Laboratories, inc - No peN. 510.415 --- o;anca -- i an Moreno --- Cl. 11 - Reg"stre-se com
•
114.
-2o. exclusao de prumos 1 fia . 12-20) .
coco Sprovieri S . A. -- a. FruaN .511.404 - Rupan Rupan Ag-én-- dido de caducidade da marca Tu'
N. 510.416 - A o caucho __
N. 511.513 -- Beechcraft - Bee-ch eia Internacional de Viagens Enda . -- aio Cristina - número 290.452 - Declaro caduco '1 registro.
• co Sprovieri S . A. - Cl. 28.
- Registre-se Cl . 33 - Art. 114.
ft C°11) 11- Cl . 21
N. 510.417 -- Ao Gancho - Fran- Airera
s ao
ório e p .sac.0111 e XC: ' ,.:SãO de awn;:s
EXPEDIENTE, DA SEÇÃO DE
ei- eo Sprovieri S . A . - 0. 30.
Sinai de Propaganda Deferida
TRANSFERBNCIA E LICENÇA
N . 510.422 - bichos Helios S . A . br'''salentes'
N.
511.516
Biduralta
-Merck
•
Ind . e Com. - Cl . 12 .
N. 487.553 - Oropo - Luiz Gui) j•iie- -- Cl • 3.
Rio. 7 de Março de 1967
N .510.427 -- Garly - Fornecedora '' .C`
N.. al.1.520 - Nona - R an - ind. iherme Gnocchi Ei Cia . Ltda Cl.
da G:aieros Alimentícios Garly Ltda . de Meias Myrap Soe 'Anõuana -- Cicia- 33 - Art. 121.
Tran:ferência e alá-u.s•ão ele nome de
-- Cl. 41.
titidar de processas
Podboi ' e 36
N. 510.438 - Mogi-Zog
Expressão de Propaganda Deferida
N. -511.521 -- Liz - 101 --- Ind.
S. . Ind . e Com - Cl. 35.
Foram maudados anotar no.: proces- da Meias IY/yrop Soc. Anônima - Clas- N. 510.9-17
N. 510.443 - Mogi-Poivora
Tome Ouro Fino e
sos abaixo mencionados as se,
Cias- se- 36.
Ind . e Cora.
Podboi S A
Mocellin 1h Cia.
Viva Cem Anos
gaiatas transferes/laias e alterações
N. 511.534 -- Rani) - Renil Ltda.- Cl. 43 -- Art. 121.
se 35.
Clas- N. 515.714 - O Perfume da jubalaria e Con,:trutora • Ltda
de nome das titulares
_
pudboi
Guassü
•
10.445 •
16.
se
ventude
Gerimex
Indústria
e
ConterCarnation
Compiny(trammskerémic ia
Cl . 35.
S.A. Ind . e Com.
N 511.D/2
Ql./ali:ri% a - Cl. 48 --- Art . 121.
Qualtrix
para(' o seu nome da patente Priv.. de
rodboi S.A. faspanola S L • -- CI.
N. 510.446 - Tiro)
•
36. •
7-1. 519.021 ••--- Transar Turismo ---- inv..
64.027) .
Ind . e Com, - Cl. 35.
nerência
Carnation Company
N. 510.449 - Trevo - Costa Ju- N. 511.581 - Ando - Cerâmica ychimedes Bantos Mendonça -- CL
33 - Ãt 121.
para o seu nome da patente Pri . de
Cl. 6 - Registre-se Ainlo Ltda . - Cl. 15.
§:dor fa •Cia.
N. a 1 1.588 - Imperial 70.407) .
Inv.
considerando protegidos as• artigos da
Exigências
tura Impar :ai Ltda. - Cl. 45.
•
classe .
João P. Rodrigues Maio (translerénCosta Ju- N. 511.589 --- Potyguar - Potyguar
N. 510.151 - Trevo
'Lermos com exigências à cumprir. aia para o seu nome da patente - MoInd . Ind . e Com. de Produtos Quintipior Ei iCa --- Cl. 49.
5.565) .
N. 506.445 - A: B. Nogueira S.A. delo Industrial:
Cl. 2.
Co- cos Ltda .
• 510.454 - Girei - Girei
João P. Rodrigues Maria ( transferênN. 511.594- R'r - RT SÃ. Ind. Comércio e Indústria de Madeiras.
mércio Ind. e Representações Ltda. N. 508.850 - Laboratório Rio-Qui- cia para o seu nome da patente -. Mode Optica ‘- Cl 8.
Cl. 26.
delo Industrial na 5.711) .
mica Ltda
Olivio Hercules Veronezzi e Alberto
N. 511.595 - RT - RT SÃ. Ind.
•N. 510.455 a- H G F - Tornea508.851 - Laboratório Neomed
de Optica - Cl. 28.
Lasinskas (transferència -para o seu mados H G 1-1n Ltda - Cl. 11.
Ltda.
N.
N 510.464 Potyguar - Poty: N. 511.596 - Gasflan - Guido N. 508.852 - Quif Química Inter- me da patente. Priv . de lata-Não número 69.179) .
guar Comercial e Importadora Ltda . Caput° e outro - Cl. 44 - Registre- continental Farmacêutica Ltda .
se com exclusão de estojos para is- Cl. 7.
João Teixeira tranaterência para o .
N. 508.937 - Info Ind . de ArtefaN. 510.470 -a- Paena - Societe queiro.
seu nome da patente -- Modelo de Utitos
de
Fórinica
Ltda.
Guido
N.
511.597
Gasflan
Guerlain - - Cl. 48.
N. 509.008 - Auto Esmeralda Li- lidade - Térmo 322.349) .
Arte-fatos C.aptito e outro - Cl. 47.
Jablon
N. 510.476
João Teixeira (transferência paar o
mitada.
N.
511.598
Engi
Engenharia
de
•
de Vidro Jablon Ltda . Cl. 14 seu
nome da patente -- Modelo de UtiN.
510.413
Andy
Fernandes
de
Com.
Ltda.
Registre-se com exclusão de abajur ro- Instalações Gerais Ind. e e
lidade - Térino: 122.350) .
Carvalho.
lhas e considerando aparelhos corno - Cl. 5.
Renato Goraide Corte Real (transfeEngi Enge- N. 510.414 - Andy Fernandes de
Engi
N. 511.600
•
recipientes.
rência para o seu nome da patente Ti-acarai), nharia de Instalações Gerais Ind . e Com. Carvalho.
Modelo Industrial - - Tênue número
N. 510 479 - Trar.ornil
Cl. 8.
Ltda .
Tratoguimica Com. e Ind. Leda.
Cat.- N. 510.481 - Bento Caetano da SI. 140.395) .
N. 511.605 - Dellamares
Reid .
Cl. 1 - Registre-se com exclusão de doso da Silva t:i Cia. Ltda .
Cias- vaN.
Societe Des Acculateurs Fixe; Et De
510.482 - Representações Arco
tintas e negro de Berlim.
Traction (transferência para o seu nose 36.
Iris
Ltda
.
OrguiN 510.487 - Orguima
TerN. 511.634 - Defoco Ind . e Co- me da patena: - Priv.. de inv.
TecelaJrna Ind . Químicas Reunidas SÃ. - N. 511.613 - Stamptex
•
mo 141.694 ) .
Re.' mércio de Produtos Químicos Ltda .
Cl.
22
Stamptex
Ltda
.
gera
Cl . 1.
Mikis Laboratories In c . (transierên.
'tre-se considerando sõmente ' da fina- N. 511.661 - Wylerson S.A. In- cia .para o seu nome da patente Orgu.,:ma
N. 510.488 -. Orguima
dústria
e
Comércio.
e
liphas
de
tôda
Cias, lidada da classe 22 fios
. Químicas Reunidas S . A.
N. 518.761 - Beneficiadora de Fios Priv. de Inv. - Térmo: 145.506)
espécie e com exclusão de fios e linhas
se 2.
Clayton Manufacturing, Co ( tatus' e Trianyl Ltda
N. 510.489 -- 510.491 -- 510.492 para pesca.
rência para o seu nora' da patente --N.
519.054
Orleans
Ind
.
e
Com.
N.
511.621
Chavell
Orquima
Ind.
Químicas
fl i 71.548) .
Orguima
Pfj. de Inv "ião [Ida.
Reunidas S.A. - Os.: 3 - 5 e 46. Elétricas Ltda. - Cl. 8.
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Instituto de Química e Biologia S.A.•
F:XPEDIENTF, DA SECO DE
flalcon International. inc (na altera- 11) contrato de exploraçâo a favor
TRANSFERÉ,NCIA E LICENÇA (transferência para seu nome da marca
cão de nome • da patente -a:- Priva de de American Coo International Inc.
inv•enção - Tèrmo: 113.714) .
2) contrato de sub-licença ek expio
Abobfen) .
Rio , 7 de março de 1967
Metallgesellschaft Aktieugesellaschaft ração a favor de Metalgráfica Calmo
Nacioncl de Isqueiros Champlorà
(transferência para seu nome da
(transferência para o seu nome da Pa- S.A. -- Anote-se a clesiaa_liu.la do paéiano:
dido de fls. 42. em face ti .3 declaraçáo Transferèncin e alterações de nome de marca Isqueiro Champion têrmo número
tente Priv. de invenção
titular de processos
524.439).
128.367) .
de fls. 49 v.
American Can International Inc. e
Pialcon International, 'na (na alia•raCasa Pequena S. A. Comercial e lan..
mandados anotar nos pro,:es- portadora (transferência para seu nome
çãode nome da patente - Priv . cle In- Metalgráfica Canco S. A. pcde para
venço - Têrcno: 142.38i)) .
sus abaixo mencionados as trans- do mulo -- Casa Pequei-ia tênno 06ser anotada na patente o i0.462 - O
reclk. A. Power And United (trans_ contrato de sua exp l oração) - Averferências e aitarações de nome: me-o 744.581).
ierCIlLia para o seu no= azi patente bein.sa.
Exigências
Dou
,k Flama S . A. Instituto de FisioPriv. de Invenção - -1Têrni , rilunero
1) contrato de exploração a lavo) logia Aplicada (transferência para seu
com
exigências à cumprir:
Ti:Naos
143.836).
I
¡nome
da marca Glucal-C a" 189.160) .
(transfe- de American Coo Internatiaaal Inc.
Towne
S.A.
Fábrica Brasileira de
Eaton Yale
Fabrasa
2) contrato de sub-licenca de expiorência para o seu nome da patente - ração a favor de Metalgrafica Canco 1 Importadora e Exportadora Sabia Li- Lâminas (transferência para seu nome
Termo: número
(alteração de nome ctm marca - da frase propaganda Sharpie Lâmina de
Priv. de Invenção
Anote-se a desistênc a do pe- mitada
S .A.
169.082).
duplo efeito n + 200.407) .
deelaraçâo Sabia Min ri ,' 189.425).
dido
de
fls.
47,
cm
face
Leivas Leite S.A. Indústrias QuímiIndústria Quimica Deion Ltda. (transDansk Flama S . A. Instituto de Fide
fls.
64
v.
cas e Biológicas (transferencia para seu
ferencia para o seu nome da patente
siologia
Aplicada
(alteração
de
nome
do
Whirlpool International Bahana.a. S.A, marca Gripoink ina
Modêlo de Utilidade -- Tétano:
nome damarca Pinkay n9 201.968) .
190.648) .
e ,Multibras Indústria de Aparelhos LiChesehrough • Pond's Produtos de Be171.173).
wansierêncid
Motor Wheel Corp
Metalúrgica Glicerio S . A. (na zdte- mitada (pede para ser anotado nas pa- para seu nome da marca Duo Tinam leza Ltch . (no contrato de exploração
da marca Figurativa ns 201.361) . ApreMoelêlo tentes - Privi1égio cleovenç o nuraça° de nome da patente
sente clichê para todos os processos.
cle Lltilidade - 1\1 2 4 812 ) 1 Retifi- mero 70.211 .-na 73.658 - número 11.) I " • " 1 ) •
Instituto de Cultura Pista Adriano
Fabrasa S.A. Fábrica Brasileira de
que -se, mediante Elpostila, o nois e. da ti.. 113.890 - n 76.075 - 76.076) . Delannay S.A. (transferência para seu Lâminas (transferência para seu nome
Lo. Averbem-se.
miar para VV. N. Evang alista
1) Contrato de exploração s, favor nome do titulo Instituto de Cultura
da marca Ben-Te-Vi ri s 209.025) .
,mo
Parftuns Corda), S.A. - ((unto
21 Anotem-se as alterações de nome ele Whirpool International Bahamas S.A. sica Adriano Dclaunay n 197.834) .
2) contrato de sob-licença d a expio- Aurelio Noce (transferancia para seu reg. ns 230.440).
seguintes:
Plutte Koecke 5 Co (transferência
a) de W. N. Evangelista ljm Lopez ração a favor de Multibras Indústria nome da. marca Daki n" 199.180) .
para seu nome da marca Ilitcoba núde Aparelhos Domésticos Mela
para Metalúrgica Gliceiro Ltda.
Parinzx Ind. Química e * Farmacêuti- mero 181.854) .
b) da última para MetaDrelica Gilca Ltda. (transferência para seu noma
Ao Mando Lotérico Ltda. (alteração
Esigénews
c ario
S.A.
da marca Calniotensor ns 199.693) .
de nome da marca Ao Mundo Lotérico
ENigencias ,
Processos
e
Têm°,
ceia
Nemésio Jacinto Ceceron CorJ. Monteiro do ny 200.453).
1 Flora Medicinal
à cumprir:
bo e Indústria Térmica Brasileira S.A.
Victor C.accuri Junior (transferência
(
lter
de
nome da mar Ltd
a.
Vd
a
aç
o
Sil
(transferência para o seu nome da paEletro-Bell Representações I acla. (no'
para
semi nome da narca Dois em Um
Pai:
de
Bugre
o'
200.887)
.
tente Modêlo de Utilidade -- Têrmo: pedido de transferênciri da patente nú- ca
nu 237.008) .
ri' 145.858).
Dianda Lopez 5 Cia. Ltda. (alteraFocus Propaganda Ltda. (transferênmero 4.734).
Saci S.A. Campinas Industira' (transMoacyr A. Maffei fi Cia. Ltda. (no, ção de nome da marca Minetti número cia para seu nomed a marca l iocus terferência para o seu nome da patente pedido de transferência patente na- I 2:)1 .154)
mo 516.766) .
Modêlo Industrial - Tétano . mime- mero 5.723) .
Indústria de Meias Pegas° S. A.
Farmex
Ind.
QuImica
e
Farmacêutica
to 150.410) .
George D. Cooper (ao pedido de con- Ltda. (transfereacia para seu nome da (transferência para seu nome da marca
transferência trato de exploração da patente número
Peltzer j Fila S.A.
Pegaso têrtuo 648.904) .
marca Alfametin os 209.479) .
' para o seu nome 'da patente - Privilé- 72.106) .
N. 654.063 -- Santiago 5 Cia. Ligio de Invenção - Têrtno: 165.849).
Ind. Metalúrgica Brogotá Limitada mitada.
Patet- Trenhand, Gesellschaft. Fur
N. 701.389 --- Casas Gato Marti
Rheem IVIanufacturing Company Elektrische Glumlampen m.b.1-1. ((un- (transferência para seu nome da marca
Brogota n 213.461).
S.A.
(transferência para o seu n -me da pa- to a patente u 26.361) .
N. 707.059 - Vvzí Ilunderbarg Ala
João P. Rodrigues Marin (no peditente - Priv. de Invenção - Têrmo:
Rafael Saara) (transferência para seu
do de .transferênca da patente número nome da marca Café Sertanejo número brecht VI Cia. Ltd,' .
166.086).
N. 720.052 - A Secai Ei Filho 1.3The Population Council. Inc. (trans 5.710).
218.259).
Industrias Reunidos Vicirobrás
untada.
ferência para o seu nome da patente Dianda f.opez 5 Cia. Ltda. (alteraN. 736.355 - Wyzon Farmacêutica
Priv. de Invenção - Tèrmo: número tada (no pedido de contrato de exploção de nome da marca Ardco numero Ltda.
ração da patente n9 54.053).
158.693).
Ateliers de Constructions Electriques 220.597).
N. 742.943 - Chinitca Batnel
United State& Sted Corperatiori (trans
ferência e alteração de mime rias patentes de Charleroi (no pedido de alteração Patinei Ind. Química e Farinar:c:titica mitada.
Fotoptica S.A.
N. 750.143
de nome da patente têrmo: 126.073) . Ltda. (transferência para seu nome da
- Privilégio de Invenção:
W 5 T Chemicals Inc. (no pedido marca Proveti n 9 247.7001.
Diversos
Tèrmos:
de transferência da patente têrmo: núPersianas Columbia S.A. (transferênS.A. Phibpn do Brasil (no pedido de
N. 154.226 -- 155.715 -- 156.871 mero 126.078),
157.006 -- 157.101 -- 157 ../43 -- Ricardo Morbin (no pedido ie trans- cia para seu nome da marca Florida apostila do contrato de exploração da
marca Metalix número 250.902) . Ano158.090 -- 158.091 - 162.210 -- ferência da patente termo: 151.160) . to 263.483) .
te-se mediante apostila o contrato de
165.435 -- 165.469 -- 165.503 -Indústria Elétrica Brow Boveri S.A.
Robert Bosch do Brasil Ind. e Co165.714 -- 166.162 -- 166.280 -- (no pedido de transferência da patente mércio Ltda. (alteração de nome da exploração.
Calibras Equipamento para Rações
166.393 -- 166.834 -- 167.437
tèrmo: 159.585).
marca Figurativa nos.: - 215.069 - Ltda. (alteração de nome da marca Ca.
167.921
-- Cia. Teperman de Estofamentos - 215.070 -- 216.197 -- 216.198).
167.438 -- 167.569
libras n° 280.105). Arquive-se o pe-- (transferência para o seu nome da pa168.870 -- 168.332 -- 16'9.026
Linde Aktiengesellschaft (alteração dido de anotação de alteração de nome
169.027 -- 169.929).
tente têrrno: 166.658).
de nome da marca Linde n° 274.996). de fls. 16 por falta de cumprimento de
Diversos
Unilever Limited (transferência para exigência.
Averbação de Contratas de Patente,
Sapataria Urca Ltda. (transferência
Indústria e Comércio Antonio No- seu nome da marca Cresta número ..
para seu nome da marca São Luiz núForam mandados averbar os con- gueira Ltda. (no pedido de alteração 284.672 ) .
mero 238.136) . Arquive-se o pedido de
tratos de explordçao nus seguintes de nome da patente n. 38.125) - Ar..
Coroa S.A. Indústrias Alimentares
patentes abaixo mencionadas:
quive-se o peiddo de anotação de fls. (alteração de nome, da marca Coroa anotação de transferência de fls. 9 por
falta de cumprimento da exigência.
60, por falta de cumprimento de exi- Lolo Lolo P A n° 288.552).
American Can International Inc. e
Comercial e Industrial Columbia S.A.
g
ència
.
Metalgráfica Canco S.A. (pede para
Refinações de Milho Brasil Ltda. (al- (no pedido de anotação de contrato da
Indústrias
Químicas
Eletro
Cloro'
S.A.
ser anotada na patente n° 65.859 - O (ELCLOR) (no pedido de contrato de teração de nome da marca Climax têr- marca Sparton n9 194.656) Arqut.
contrato de $lla exploração) - Aver- exploração da patente n9 63.468).
ve-se o pedido de anotação de contrato
mo 192.428).
bem-se.
Mitsui 5 Co Ltd. (alteração de nome de fls. 14 por falta de cumprimento da
Anote-se a desistência do pedido de
1) contrato de exploração a favor averbação de contrato em face da de- da marca Mitsui Bussan tertno número exigênica.
480.787 ) .
de American Can International, Inc.
claração de fls. 61.v.
EXPEDIENTE DA si-;:çÃo
2) contrato de sub-licença de exploWarner Lambert Pharmaceutical ComPRORROGAÇ
ração a favor de Metalgraf;ca Canto Transferência e alteração de nome de ti- pany (transferência para seu nome da
tular de processo
S.A. - Anote-se a desistêm 'a de fls.
marca Adanis Chicletes têrmo 499.455).
Rio. 7 de março de 1967
41, e mface da declaração de fls. 52.
Detelux do Brasil S.A. Indústrias
Foi mandado anotar no processo Químicas (alteração de nome da marca
Exigências
American Cais International Inc. e
aibaixo mencionado a seguinte Detercol termo 516.756) .
Metalgráfica Canco S.A. (pede para
Termos oarn exigências a ctunp ¡ire
transferência:
Mead Johnson 6 Company (transfeser anotada na patente nu 67.235 - O
N. 770.750 - S.A. Ailoiaho San.
Johnson 5 Johnson (transferência para rência para seu nome da marca Enfarai]
contrato de sua exploraçãb) Avet.
lista Indústrias Gerais.
o seu nome da patente n° 64.569).
térmo 516.767 Z' termo 516.768).
bein-se:
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N. 773.608 - Destilaria Vietoria (iN. 758.406 - Kelsoa's Requemitada.
rente: Kelsoris Indústira • Comércio
N. 775.457 - Polidora do /Nd. S N. - Cl. 35.
N. 766.261 -- Bissell's - RequeS.A. Indústria de Tintas e Vernizes.
rente: Bissell Inc. - SI. 6.
N. 775.463 - Polidura do Brasil
N. 777.840 - Reguiti - RequerenS.A. Indústria de Tintas e 'Vernizes.
te: Aristide Reguitti - Cl. 25.
N. 778.517 -- Garoto - Requeri. nN. 782.077 -- Metalúrgica Recorde
te: Chocolates Garoto (.:1. A. Clas.-- I .M. Fernandes S.A.
N. 783.472 - Etablissements ah!- st 91.
mann
N. 778.893 - Pernod teus - ReN. 783.478 - 'Fintas International querente: Pernod
Cl. 42.
S.A.
N. 797.223 - Robusta - Reg...cN. 751.773 - Herman:1y Indústria e rente: Murilo Coutinho - Cl. 41.
Comércio Hic SÃ.
N. 782.026 Accoliva RequeN. 759.931 - Mercantil João Desrente: Anderson • Calyton C.: Co. SÃ.
tri S. A.
Indústria e Comércio --- Cl. 4?.
N. 782.027
Accoliva - RequeProrrogação de Marcas
Co. C.A.
rente: Anderson Clayton
Foram mandados prorrogar os se- Indústria e Comércio - Cl. 2.
guintes termos ' abaixo mencionaN. 782.028
Accoliva - Regue?
dos:
rente: Anderson Clayton
Co S. A .
N. 536.499 - Aymoré - Reque- Indústria e Comércio - Cl. 43.
N. 782.028 - Accoliva - Requerente: Biscoitos Amoré Limitada rente: Indústrias de Chocolate Lacta
Classe .41.
S.A. - Cl. 41.
RequerenN. 536.871 - Gerin
N. 782.156 - Wooctlitle
Requete: Empresa Gerin de Bebidas Ltda . rente: Faberge Inc
Cl.
48.
Classe 43.
•
N. 782.183- - Chamber ), - . RequeN. 536.872 -- Rh= Superior Ge- rente: Perfumaria San-Dar S A. -rin - Requerente: Empresa Gerin de CI. 48.
Bebidas Ltda
Cl. 42.
N. 782.336 - Papelmil - RequeN. 540.650 - Balisa
Requerente: rente - Refinações de Milho. Brasil Li-.
Vivaldo Gil Ferreira - Cl. 17.
mitada - Cl. 4.
N. 702.272 - Metalzilo RegueN. 782.419 - Cleide --- Requerente
rente Manufatura de óculos Metalizilo
- Indústria de Arames Cleidc S . A. Ltda. - Cl. 8,
Classe li.
N. 758.405 - Kelson's - RequeN:782.420 - M Ma g na --- R e gue
rente: Kelson's Indústria e Cométtrio
panhia Extrativa e Dolo--rentCom
S.A. - Classe 28.
mia»
Cl. 43.

Março

N. 782.462 - Leg
(LI.F.E.) -N. 658.214 - Emblemática Requerente
União Fabril Exportado- querente
Produits Alimentaires S.A.
ra S.A. (U.F.E.) - Cl. 46.
-. Classe 11.
N. .782.707 - Ramy - Requerente N.
776.736 .. Floraquin --- Regue.
-- Companhia Industrial de Conservas
rente: G. D. Searle ei Co. -- ClasAlimentícias eCica»
Cl. 47.
se 3.
N. 782.710 - Ratuy -- Requerente
- Companhia Industrial de Conservas
Nome Comercial Prorrogado
Alimentícias eCica»
Cl. 46.
N.782.723 - Bardella
RequereuN. 535.222 -- Sociedade Paulista de
_e: B 3 rdelal S. A. Indústrias. Mecânicas Imóveis Ltda . "Spil" - Requerente - Cl. 6.
Sociedade Paulieta de Imóveis Ltda .
N. 783.693 - Polybé -- Requerente
- Chimica Baruel Ltda . - Cl. 3.
N. 610.726 - Seleções Literárias
N. 784.497 - Stran-Steel Re- Ltda . - Requerente: Seleções Literáit:crente - Great Lakes Steel Corpo- rias Limitada.
,ation - Cl. 16.
N. 778.308 -- Lloyd Imobiliário LiN. 784.521 - Atlânticla - Requemitada -. Requerente: Lloyd Imobiliárente - - Antonio Féres -- Cl. 36.
rio Ltda.
N. 785.347 - eC» - Requerente
Clas- Algodoeira do Sul Ltda .
N. 784.5/0 -- Companhia Hotéis
se 4.
Palace - Requerente: Companhia HoN. 689.047 - Caron - Requerente:
téis Palace.
Parfums Coroo. - Cl. 98.
N. • 770.676 Ettreca - Requerente --- Alfredo Comer cindo Peretti Cl.. 43.

Título de Esatbelerimento a.--,
Prorrogado

N. 779.329 Luwa -- Requerente :
N 781.039 - Oficina Mecânica Sul
*.,uwa - Requerente - Luwa A. G. - América - Requerente - Jelio de AzeClasse 6.
vedo -2 Cl. 33.
Prorrogação dc marcas

Sinal de PropagaMla Prorrogado

N. 668.437 - Ibia - Instituto Bio,
Foram .mandados prorrogar os seguintes têrmos abaixo menciona- química Inter-Americano SÃ. Ibidos com as apostilas indicadas medicai - Classes: 1 - 2 e 3.
pela Seção:
Rio, 7-3-1967. - Assinei e encerre:
N. 439.254 - A Broder - Reque- 41 laudas do expediente.
•Niiton
rente: I. ei P. Coats Limited -- Clas- vim Xavier. Diretor do S. Documentase 22.
ção.

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
Promulgada em 244-67
DIVULGAÇÃO N. 987
Preço: Cr$ 700
VENDA:
Na Cruanabara
anelo de Vendem Av. Rodrigues Alves, I
Agéncia

de 196.7

Ministerio da Fazenda

Atende-se' a pedidos pelo Serviço de Reembniro Postal
Em Brastlia

Na sede da DA .N.
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MARCAS DEFOS

TA DA

Publicação feita de aeOrdo com o art. 130 cio Código da ernpriectade 1w:insulai . Da data da publicação começará
• acirrar o prazo de 60 citas para o deferimento do pedido. Durante essa prazo poderão apresentar suas oposiçães GO Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles Qee as julg Arem preptdica dos com • concessão da mistro FIROOrldi

Têtmos is.

aí. .136 a 763.438. de

11-8-1966
Mii ximiano Ernesto dSilveira
a
Bagdócimo
Guanabara

Termo n. 763.458, de 11-8-1966
C:onidoluínio das Águas da Prata
São Paulo
BRANCO

PRETO

VERDE.

_

. INERPtJlltTU

,S1now Markek
Classe 33
Tvtulu de Estabeeleimento
Classe 50
Impressos
Classe 33
Titulo de Estabeeleimento
Termo a. 5 763,439, de lt-8-1966
Cia. Sulamericana Supervisão de
Cargas
Guanaabra

Cia. Sulamericana
Supervisão de Cargas

PRETO

BRANCO

' VERDE

Classe 43
Água mineral natural

al odão preparada para limpar metais,
civtergeines, ex,p1 esnaceies. extrato de
tecula para tecidos, lósioroa de
- cera e de made.ra, goma para lavan•
de na, limpadores de luvas, liquidou de
t.;ínquear tecido& iiq maus mata-gordo.
r die Para roupas e mata óleos para rem
pas, oleina. óleos para Lin:guta de car•
ro.s, pó! de branquear roupa, salicato
_Se sódio, soda caustica, sapão em pó.
sabão comuna, gabão de ..,..st7regat e se
ponáceos, tijolos de poli? e Ver1112
paxa Ca to ctu.s
Termo
763.466, de 11-8-1966
STAR — Sociedade Transportadom
Auto Rodoviária S. A

Guaanbara

Termo n." 763.439, de 11-84966
Coindominio das Águas da Prata
•São Paulo
BRANCO

PRETO

AZUL

Nome Comercial
_
.
Termo n." 763.4-10, de 11-8-1966
Empresa Industrial Garcia S . A
Santa Catarina
Classes: 33 e 47
Sinal de propaganda
BRANCO

PRETO

Classe 43
Água mineral natural
Nome Comercial
—-Termo a." 763.456, de 11-8-1966
Companhia Química do Recôncavo
Bahia

Termo n. o 763.463. de 11-8-1966
Carpes Magazine S. A.
São Paulo

Trinos na, 763.467 e 763.468, de
11-8-1966
Chas. Pfizer El Co. Inc,
Estados Unidos da Anièrica

UNASYNA
Classe 2
Preparaç5es veterituáriaS
Classe 3..
Preparações larmaceuticas

COMPANHIA OULMICA
-DO RECÔNCAVO

Térino n." 763.476, de 11-8-1966
Detalhe Arquiteta-a
ostruções
Limitada

Nome Comercial
Termo a.' 763.457 dê 11-8-1966
Companhia Química do Recôncavo
Bahia

Guanabara
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para conlecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim,
Classe 50
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
Titulo
lá em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco- naco, percalica, raial. rayon, seda
Têxino a.' 763.470 de 11-7-1966
altura', tecidos plásticos. .tecidos Imper- Adilson Manhaes Carta-zo (Ay Telt)
meáveis, tecidos de pano couso
Guanabara
e veludos

etalhe.

Classe 1
Insígnia
Térnio n." 763.'164, de 11-8-1966
Carpes Magazine S . A.
São Paulo

Térrno n.° 763.465, de 11-8-1966
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
Sociedade Anônima
São Paulo

ãffiMqa5in.e'4
Classes: 8; 9 .; 12; 13; 14: 15; 23; 30; 34;
36; 37; 40; 48 e 49
Titulo de Estabelecimento

'Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas
anuários, álbuns inipressos, boletins ca
tálogos. edições Impressas. revietas. 6rINDUSTRIA BRASILEIRA
gãos de publlciciades. programas radiofônico, rádio-televisionadas, peças teaClasse 46
trais e cinematog ráfic as Programas
P ara distIncimr. Amido, anil azul da
circenses
"rússia, alva iath de zincok abrasiv"

Termo n.° 763.471, de 11-8-1966
Sanlim Comércio e Indústria Ltda,
São Paulo
P de/ vá
AZUL
terRAO

someAs.

BRASILEIRA
Classe 28
Chapas de ..natt; ria plastica para impressão, colheres de matéria plástica.. .:ozna
postos impermeáveis vegetais para tecidos, esponjas, gomas não incluídas ens
outras películas virgens de celuloide.
preparados a base de céra paar' solas,
resinas e asbesto ou pinho preparada,
solas, torneiras de plástico. cartões termo-plásticos ( de Identidade)
.
Termo n." 763.477. de 11-8-1956
Lanchonete 1.093 Ltda .
Guahabara

1093
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Lanches. a saber: Sanduiches. edrne as.
sada, arroz, biles, espetinhos, empadas,
bolos e vitaminas
_
763.478 de 11-8-1966
Termo
Lanchonete 1.093 Ltda .
Guanabara

LANCHONETE 1093
Classes: 41. 42 c 43
Titulo de Estabelectitteuto
Termo a." 763 . 479. de 118-1966
Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda.
•
Minas Gerais

Classe 43
Rel escos de tôdas as qualidades, larate.
jada, suco de uva, limão e abacald
Têrmo n." 763.480. de 11-3-1966
Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda.
Minas Gerais

IROURA

se 4,
.
Sorvetes gelel ia podia ;s t.trettm
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acerelo com o art. 13P do Código . da Propriedade tnri us mai Da date: da publicaçáo começará
a correr o Prazo de 60 Mas Para o deferimento do pedido. Durant,. esse prazo poderão apresentar tillat oposieões RO Depai Lament.4
Nacional cla Propriedade Industrial aqueles que se juls arem Prejudicados com a coneassá.'o do regista.° requerido
Urino '11. 9 763.488 . de 11;8-1966
Sherw in-Wlliams elo brasil S . A . --1 intas e v ernizes

Têrnio 11.9 763.481, de 11-8-1966
E. P. Luzia Publicidade S A .
Guanabara

SHORT DRINK TROPICAL
Classes: 42 e 43
Expressão de propaganda _
.rmos as. 763.482 e 763.483, de
L. nwin-Wlliams do Brasii S . A . —
Tintas e Vernizes
:AO Paulo

SUPER

Oft7M`
andústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, so1vent.2s
usados nas indústrias
Termos as. 763.484 e 763.485, de
11-8-1966
Slierwin-Wlliams do Brasil S . A .
Tintas e Vernizes
São Pauto
para construção

nlelo 1:' eiii.J

I

•-n •

, Térino le° 763.491, de-11-8-1966
Sher
Wilianis no brami ô. A.
Tintas e ernizes

Quali Kote
,INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Classe 16
Tintas, lacas, seemzes, absorventes
• para construção
.
.
Têrmos as. 763.489 e 763.490. de
11-8-1966
Sherwin-Wlliams do Brasil S . —
Tintas e Vernizes
São Paulo

TAXITE
Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas. vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas. esmaltes. vernizes. solventes
usados nas indústrias
Termo. n.° 763.503, de 11-8-1966
Skersvin-Wlliains do Brasil S A. —
Tintas e Verniz
São Paulo

Jao

wsOLCAPÁ"
Indústria Brasileira
Classe lb
Tintas, lacas, vernizes, aosui ventes
paira construção
Termos as. 763.492 a 763.494,
11-8-1966
Sherss in-Wlliams do Brasil S . A.
Tintas e Vernizes
àão Paulo

SWERWIII WILLIAMS
• Indústria Brasileira
Ciasse 16
Tintas, lacas, vernizes, 'ateso,. eentes
. para construçãs,
•
Classe 17
Tintas e soiventes pilar escritório
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes solventes
usados nas indústi ,as
Termo n.° 763.496, de 11-8-1966
Sherwin- Wlliams do Brasil S. A —
Tintas e 'Vernizes
;são leen:o

"

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes. solventes
• usados nas indústrias
Termos as. 763.486 e 763.481, de
11-8-1966
SherWin-Wlliams do Brasil SÃ. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

Ittaikit
_
bidústria Brasileira.
Classe lb
ntes, lacas, vernizes, aksJorventes
paar corantruç Elo
Classe 28
Welad, esmaltes, verais-es, solvas4011
medos aas inelasteiae

PEX
Indústria Brasileira

Classe 28
Tintas, esmaltes; vernizes. eolventes
usados nas •ndústrias
—
Termo n. 9 763.499, de 11-8-1966
Sherwin-Wlliams do Brasil SÃ. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

,noesTRIA BRAnuiRA

Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes
usadas nas indústrias
Termo n.° 763.495, de 11-8-1966
Sherwin-Wiliams do Brasil S . A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

-

MaO

*filiaste do Brasil
VA, Tinas e Verninsr

Slsowis

Sio ?auto
Classe 28
VIMisg , esmaltes, vernizes. solventes
asados asa itadéstrias

Termos no. 763.497 e 763.498. de
11-8-1966
in-Wlliams do Brasil S . A.
Tintas e Verniees
São Paulo

iSave-Lite
Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas; lacas, vernizes, absorventes
para construção
Termo a.° 763.500, de 11-8-1966
Sherwii-Wlliarns do Brasil S . A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo

S. W.
Indústria Brasileira.
Classe 28
fintas, esmaltes. veie] iees, solventes
usados nas indústrias

* Classe 16
'Panas, lacas, V.:VA:,2',CS. absorvenes
para construção
Classe 28
Tintas esmaltes, vernizes solventes
usados nas indústrias
Termos as. 763. 501 e 763.562, de
11-8-1966

Sherss in-Wiliams do Brasil S . A. —
Tintas e Verniees
São Paulo
40 ..04".14€11,'

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas. vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas. esmaltes, vernizes, solventes
usados nas indústrias
Termo ne, 763.507, de 11-8-1966
Sherwin-Wlliams do Brasil SÃ —
Tinias e Vernizes
São Paulo

"PRESERVÁTOLw'
indústria Brasileira
Classe 16.
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção
_ _
Termo n.° 763.510, de 11-8-1966
Drogaria Ouvidor Ltda .
Guanabara

RAINHA
DAS DROGAS:
Classrs: 3 e 48
-E.xpresaão de propagan&
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Publicagge Mie da ~o coto e aró. ISO do Código dai Propriedade IIndusWial. Da data ft publicnão ~laçara
• correr e prazo da Cd dias para a deterá:seno do pedido. Durante esse prazo poder,ao apresento' suas opodOes ao Departamento
Nacional da Propriedadi ldustnla1 aqueles que as Julguem prejudicadas cone e 80aleC240
regittsal requeri&
Taram n.° 763.504, de 11-8-1966
Sherwin-WIliams do Brasil S.A. —
Tintas ' e Vernizes
Saio Paulo

idolina, "batons" cosmaracos fixadores
' de penteados, petróieos. óleos para os
.cabelo LTeMe revanescente. cremes gendurosos e , pomadas para limpeza da
peie a - naaguilage" ieptlatoaos. dtan
dorantet, vinagre are-tráfico:pó tle arrua
"SAVE-LITE"
e talco perfumado ou não, Apta para
Peatana e sobranceiras. prepadoe para
Andústria BrasileIrt,
embelezar tifos e olhos. Carmim ore
e rosto e para os tábloa. sabão e crente
Classe 16
tiara: barbear, sabãe iiguido serturnado
Tintas, lacas, vernizes, absoraelites
ou alto, sabonetes., tenrifaicios em pó.
para construção
pasta ou agindo, 5515 pertumadoa para
Classe 28
banhos, pentes. vaporizadora:, de perita
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes :ceai eactivas para ckntes, raaeios. talhai
usadas nas indústriaa
e aflito, saquinhos pernimarie prepara.
Termos ns. 763.508 e 763.509, de a, anaolg a 'aopintra •ersed tad tua iop
Sherwin-WIliams do Brasil S. A. -- prata e tratar/reate das imitas.
ventes e . vernizea, ternovedorto da cutia'
Tintas e Vernizes
São Paulo
cuia. giiearium aramada para ás cabem
1/-8-1966
e preparados parra descolou unhas
caio* e pintas ou sinais atiticiais óleos
para
a pele
_
ris. 763.513 e 763.514, de
• 11-8-1966
Malharia Cássia S.A.
S'2.0

Mios, perneiras. quinionos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueterea, aborta. sungas, stolas ou alach.s,
toucas. turbantts, ternos. uniformes
Teimo n.° 763.515, de 11-8-1966
Malharia Cássia S.A.
São Paulo

MALHARIA
CASSA S/A

,

Nome 'Comercial
Termo
763 . 521-, - de 11-8-1966
Trastevere Restaurante Italiano Latia 1
São Paulo

,

rizmfr
INIASILMIIIIM

Classe 41
Lanches, pães, bolos, biscoitos roscas,
sanduiches, empadas, pastéis, pizzas,
churrascos, croquetes, cochinhas, tortas
e café
_ .
Térmo n.* 763.522 de 11-8-1966
Trastevere Restaurante Italiano Ltda .

,Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas. vernizes, a bsor ventes
para construção

Classe 28
Tintas, esmaltes, vernizes, solventes

'ir Paulo

tjiida. aos indústria

Classe

32

Para cliatisiguir; Almanaques. agendas,
anuários, albuna Impressos. boletins catálogos, edições imprescaa. revistas &anon de publicidades, programas radar
fainicon, rádio. televisionadas. peças teca c.nematogral . aras programa
circense.
Classe 41
Balas, bombons e doces
...lasse . 49
.'ara chatinguni logos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Au:moveis e veiemos de brinquedos, ararias ir brinquedo, b aralhos, bolas Dera
todos cia eaportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arrememo
desportivo figuras de aves o animais,
jogos de armar logoe rl,e mesa, luvas
nata esporte. ru:niaturas de utensilhas
domésticos. máscaras usar esporte. nabdeuas redes para nesca, tamboretes
e varas para pesca
Termo n» 763.523, de 11-8-1966
Trastevere Restaurante Italiano Ltda.
São Paulo

TRASTE VERE
RESTAURANTE
ITALIANO LTDA.
.

_Nome Comeria)
Têm° .a." 763.524, de 11-8-194nanara -. Comércio e Indústria Ltda..
Guanabara

*farino n.° 763,511, de 11-8-1956
Sarabion jacob
irmãos'
Mina:4 Gerais

Classe 23
Para distinguir tecidos em gerai, teca
dos- para contecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroã, casimiras, tazeudas e tecidos aSt
I@ em peças, luta. fersey, linho, nylcm
paco-pacca percalina. ransi, rayon, seda
natural. , tecidos plasticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couto
e veludos

(~114P
á Restaurante • baliam%
Classe,s: 41, 42 e 43
Titulo
'Varinos as. 763.516 a •763.520,
São Paulo
11-8-1966
Editara e Comercial Saravan Ltda.
São Paulo

FESTIVAL
DE [DOLOS

Classe 41
•
Produtos alimenticios
Têrmo n.° 763.525, de 11-8-1966
Fábrica de Molduras "Tuptin" Ltda.Guanabara

Classe 25
Molduras
_
Termo n.° 763.527, de 11-8-1966
Artes Gráficas Rialto Ltda.
Classes: 33, 38 e 50
São Paulo

Classe 36
Para dianaguira Artigos de vestuárioa
e roupas faltem arn geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara
IND. BRASILEIRA
ouçam. casacão. coletes, capas, chales
cachecola, calçados, chapéus. cintos,
cintea, combinações, corpinhos, calças
Titulo de Estabelecimento
de acabe:iras e k crianças, calções, calClaaSe
25
Termo
n.° 763.528, de 11-8-1966
ças, camisas, camisolas. camisetas,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
%cê EditOra S. A.
cuecas, ceroulas. colarinhos. meiam, Cartazes, desenhos artísticos. estampas,
mias, casacos. chinelos, dominós, acha?. figurinhas, flymulas, gravuras, maqueGuaanbara
Gla ase ia
pea. fantasias, fardas ..para militarea, es. tas, mostruários de mercadorias diversas
Paru distinguir' Perfumea, es,sências ez. legiala, fraldas, galochas. gravatas, gora `é para propaganda, painéis, pinturas e
.e
d
aratu°, água de C01849i0. a„nia de touca. aos: logos dl !ingeria. jaquetas. !amiba,
t
taboleas
doa agua da beleza aguo de guina luvas. llqas lenços. mantars.
Classe 28
afina le rosas agua de tisnara. agua enatas, mantas. mandrabo. masalhas. ma- Artefatos cie. plástico a s ab e r : argolas,
arava barba toçÕei e t4511e0S para eta let6s. pelas, rienhos n, Inv, nelPrinag. chapas copos. discos, letreiros, reaipiClasse 32
othaloa e para a pela, bali/Ir:latina, bala
r.
entes
taboleiros
,
tubos
Revistas, livros e publicações em uezab
penes, pouahea, polainas, pijama*, ogsClasse 42
Aguardente
de cana
.
_
n.9 763.512, de 11-8-1966
Charbel -- Distribuidora de Cosméticos
e Perfumaria Ltda.
Guanabaar

CHARBEL

Artes Gráfià Riaitc;1

utoestra

1114 latakI4*481ta 14,
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo 001Ia • art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da ciais da publicação tionieçara
• correr e p'ao da 60 dias para O dderlinat160 do pedido Duratita
Praz° poderio a Presenlar 5 013 0P081 V6e3 ao DePartaiminta
Nacional da Proprledado friduettleJ aotièlee que se julgarem prejudicado* com • osasesaão de registro requerida
'Tátil() n.° 763.526. de 11-8-1966
Artes Grátiáis Riaito Ltda'.
aà Paulo

Térino
763.538. de 11-8-1966
Termo.. n.° 763.547. de 11-81966
guinas va p orizadoras, máquinas da
Ind. e Com. de Café ' Princesa ries Sul Retec
Representações Térmicas Ltda, tunda. maquinas nivelada/ias de terra,
Limitada
Guanabara
maquinas ueriuradoras pa ra a apta:talMina; Gerais
tura alai:minas de p lantar. ~unharruas, máquinas regadeiras. máquioas. de
roçar, de semear: para estaitra. de
tormur de triturar, de estarelar terra,
Café Princeza do Sul
INDÚSTRIA BRASILEIRA"
para irrigação. para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveriClasse 41
zar desinfetantes. para adubar para
Termo ri.° 763.554. de -11-8-1966
Café em grão, torrado e moído
.__
_o
_
minar e espalhar palha, para culhe.r
Dehydag
Deutsche Flydrierwe rlec
Termos s. 763. 5_
.540, - de
algodão. para colher cereais adiquirtas
G .111 b.H.
11-8-1966
amassadoras 'sara N ins agrIcuias. de
Franceszo .Vismara S p . A.
sortar Arvores, para espalhar sarai CaItália
Pular, máquinas combinadas para semear e cultivar. de desbanar Para ensacar, máquinas e ancinhos para forragens. máquinas toscadotas ordenadoClasse 1
ras mecânicas, raladoras rnecanicos, roProdutos qu int icos pá. a serei.. us, idos los compressores par- a agricultura
Classe i
Substâncias quimicas. produtos e pre- nas indústrias, especialmente produtos saci-ladeiras, setneadeiras, secadeiras,
-intermediários constituil,te Irc1roxilico) marcadores de cerra tosadores de graparados para serem usados na medicina
paar serem usados na fabricai, ão de
ma, tratores agricolas, válvulas para
e na farmácia
tintas e vernizes
máquinas agrícolas
. Classe t
Classe 11
Carrapaticiclas, desintertantes embroca. a Termo n.° 763.555, de I 1-8-19(.6
Ferragens. Ferramentas de tôda espécie.
.ções para animais, NU-Riad de ossos.
TeXaCO
I, United
cutelaria em gera i e nutris artAos 'de
Inglaterra
medicamentos para anima N. aves premetal a saber: Alicates, alavancas arparado s eprcxlutos insetaddas parammações de metal. aaridores de latas
acidas, remédios para tais veterinários.
REGENT
arame liso ou farpado, assadeiras açusabões veterinários e des.aleaantes, sais
careiros; brocas.. bigornas. baixelas.
Classe 47
veterinários e desinfetantes sais veteis.
nários, vacinas para aves e animais Para distinguir combustiveis, lubrifican- aandeijas, bajlas, baldes, bimbolueres:
sais minerais para t.ns veterinários, po. tes, substâncias e produtos &stinados à aules: iadinhos. cadeados castiçais. coaradas uso veterinário, vertniicdas usi. iluminação e ao aquecimento: álcool lheres para pedreiros correntes. cabides:
veterinário, destn'etantes e vetermáruse motor, carvão a gás hidrocarboreto. chaves; . emones. chaves de parafusos.
gás metano, butano e propano, gás en- conexões para an:anamento, colunas.
garrafado, gás liquefeito. gasolina; gra- caixas de metal para portões. canos de
Termo riSi 765 .541. de 11-8-1966
xas lubrificantes, óleos combustíveis. meari. chaves de tcnda Chaves tsglêsa,
Sebastião Martins Neiva
Guanaahra
óleos lubrificantes, óleos destinado à cabeções. canecas, cipos. cactieouís.
:antros de mesa. coqueteleiras caixas
iluminação e ao aqueeimCnto, óleos
Para acondicionamento de 'atmentos.
para amortecedores, petróleo e
caldeirões, cacarolas. chaleiras. cateteiNuerosene
ras, conchas 'coadores: distintivos. doTêrtnos ns 763.548 a 763.553. de
bradiças; enxadas siirsadões. esferas,
11-8-1966
-curares. esgu:chc>s. entestes para arreios.
Ford
Motor
do
brasil
S
.
A
.
Classe 48
estribos, esferas para arreios, espumaTitulo cie Estai-ice/cuia:ato
São Paulo
-leiras: formões. iiolces terra pare `iortar
:apita ferrodus, facas, facões, teLha-Riamo n. o 763.542, de 11-8-1966
luras ferro comam a ..7.ar ao erife:ras,
Laboratório Mauricio Villela. S.A..
;erras, serrotes, sachos. sacarrolha: teGuanabara
-ouras talheres adhadeiras. torqueze.
Classe 49
Jogos de tõda a espécie Brinquedos e funis fôrmas riars dores, freios para
TENSOPLEX
passatempos: petrechos e art i gos para StradaS de ferro, frig:deiras: ganchos,
Classe 3
Fins exclusivamente desportivos exceto .sreihns qa,' ,Ds. ganchos para quadros
Especialidade farmacêutica indicada no
ionz,Li. rara •larrilap,: , ns, insignias:
vestuários
tratamento da hipertensão artsriai e•suas
rnas, lárninas. liroreiros. latas de ilsoi
Classe 6
manifestações
Másminas e suas partes integiames não farras: machad:ulfas. molas para porta,
molas para venezianas, martelos atarincluídas nas cclasses 7, 10 e 17
Têm() n.° 763 .544, de 11-8-1966
'elas Matrizes: navalhas: puas; pás. preClasse
/
Laboratório Mauricio Villela S.A.
Máquinas e uteasilios para serem usa. gos, parafusos, nicões. porte-gelo; 1:10Guanaabra
das exclusivamente na agricultura o •ceir as. po:ta-pão. porta- iÓias. paliteiros
horticalturai . a saber: arados abridores 9anelas, roldanas ralos para p;as, retalCYNARPLEX
de sulcos,- adubadeiras, ancinhos me- ies. regadores: serviços de chã e café,
- Classe 3
canicos e empilhadores combinados. enaaes tsavadeiras, telas dt arame. te:oEspecialidade farmacêutica itidicáda no arrancadores mecânicos para ..agricul leiras, trincos alhos pare encanamento.
tura batedeiras oara . ceerais. bombas -rilheis para putas de correr. taças,
tratamento das hepatites em geral
Para adubar. ceifadeiras, carpideiras ravessas, tuributos vasos vasilhames
Termo n.° 763.546 ; de 11 -8- 1966
e verruma
ceifados para arroz, charruas para agriDiestricia S.A. Produtos Dietéticos e "ccltura
, eulttvadores, debulhadores
Classe 32
Nutricionals
destocadores. desentegradores: esmaga Para distinguir: Almanaques. agendas,
dores p ara e agricultura escarrificado anuários, álbuns impressos. boletins, caGuanabara
res. enchovadeirsis. facas para mátion tálogos. edições impressas, revistas. denas agrícolas ferradeiras gadanhos gãos de publicidades. programas radiogarras tiara arado, grades de discos fônicos. rádio-televisionadas. peças teaClasse 3
ou, destes, maquinas batedeiras pata
trais e cineenatográficas, programas
Farinhas alimentícias e dieleticaa
agricultura máquinas inseticidas, aul.
tircenses

RETEC

Indústria Brasileira
Classe 38
Cartolina. papel e impressos gráficos
Termo it.° 763.529. de 11 -8-1966
Efece Editõra S . A
Guaanhara
.

SOVERMOL

Horóscopo e Sexo ESTROVIS
Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral
—..
Termo n.1' 763.530. de 11-3-1966
Efecé Editora SÃ.
Gutmnbara

FAIRPLAY
Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral
_
__
Trmon, 763.533. de 11-8-1966
Companhi ade Cigat:ros Sinimbu
Rio Grande do Sul

São Jorge
ClaSSe 44 'Cigarros. charutos e tomo desfiado
_
.
Termo n.° 763.535. de 11-8-1966
• Extra Tran.sportes Ltda
• Gila na baru

PERFUMARIA
NE111 A

PAIOL

Classe 50

Envelopes, papéis de correspondênia e
demais impressos para uso da firma
_
Tèrnio n.° 763.536. de 11-8-1966
Torrefação Lagopratense Lida.
Minas Gerais

eaf-é2~,
Classe 41
Café em grão, torrado e moido
Termo n.° 763.537, de 11-8-i-966—
Ind . e Com, de Café Princeza do Sul
Limitada
•

Minas Gerais

Indústria e Comércio de Café,
Princeza do Sul Ltda.
Nome Comerciai

NUTRIGAL

1

CHEIO,
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MARCAS DEPOSITADAS
Puniu:aça° feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial . Da data da pulai/cação começará •
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,* eSse prazo podereo apresentas' suas oposiçõea no Departamento
Nacional da Propriedade Ladustrial aqueles que co Julg arena prejudicados com a conceuâto de registre requerido

Térmo n." 763.561. de I 1-8.1966
Classe 21
Para dist:n . 1m: Veicules e suas partes
Belart Ltda. Indústria de Metais e
integrantes: Aros para bicicletas, autoPlásticos
móveis, auto-caminhões, aviões), amorGuanabara
tecedores. alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para veiculas, oxidetas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores. carros-berços.. carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças , carrocerias. chassis, chapas cir-2.1i-mws: I I e 28
calaree para veictilos. cubos de veículos,
Insignia
_
corrediços para veic.ulos, direção. desli.
Têrmo n:' 763.562, de 12-8-1966
gacfriras.. estribos, escadas rolantes. eleProdutos de Petróleo Promac Ltda.
vadores, para passageiros e para carga
Guanabara
o
engates para carros, eixos de direção.
freios. fronteiras para velculos, guidão,. (2tuet
comotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navio.. ônibus, para-choques, INDUSTRIA BRASILEIRA
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 47
tas. reboque radiadores para veiculos,
Aditivo óleo
rodas para veiculos, seuins, triciclos, tiTênia) ri." 763.563, de 12-8-1966
rantes paru ..eiculos. vagões, velocipeProdutos de Petróleo Promac Ltd-3.
dee, varetas ir contrôle do afogador e
Guanabara
acelerador tr...,fels. troleibus. yaraes de
carros toletes para carros

J)/~e

Termo n." 763.556, de 11-8-1966
Ford Motor Company
listados Unidos da América
cmfeenillelleg.°

id'
oitoeb
Classe 50
Aluguel e manutenção de veicutos
motorizados

'Gral° n 5 763.557; de 114-1966
Espólio de F. Duelund Nielsen
- Dinamarca

LINEX
Classe 17
Réguas corrediças e artigos para
desenho
'Fêrmo n." 763,558, de 11-8-1966
John Cotton Limited
Escócia

Indústria Brasileira
Classe 47
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor. carvão a gás hidrocaTboreto,
gás metano. butano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes. ' óleos destinados 3.3
iluminação e ao aquecimento. óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
_
Termo n." 763.564, de 12-8-1966
Régio S.A. Indasttria de Roupas
São Paulo
•

G T
GRAN TURISMO

Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veetuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 44
aventais. alpargatas, anáguas, blusas
Cigarros, charutos e tabaco ou fumo botas. botinas, 'alusões, boinas, babapara fumante $
douroe, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chalota;
Térmo n. 763.559. de 11-8-1966
caehecols, calçados, chapéus, cintas,
Montagne Burton LImited
cintas, combinações. corpinhos, calças
Inglaterra
de senhoras e de crianças, calçam calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias caaacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias. fardas para : militares. coClasse 36
legiais fra l das. galochas, gravatas. gorArtigos de vestuário
. ros, ogos de lingerts, jaquetas, laquês

BURTON

luvas, ligas. lenços manhãs, meias;
maiôs mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas:
peugas, ponches, polainas, pijamas punhos,
perneiras,
quunonos. regalos
robe de chambre roupão. sobretudos
suspeusórios. saldas de banho, sandálias.
stieteres shorts. sungas. atolas ou slacks
tou c a s„ i.z r
te s ternos, uni formes
e vest ilos

Termos ris. 763.570 a 763.576 de
12-8-1966
Engesa - Engenhe os Especializados
Sociedade Anônima
Sao Paulo

•ENGSA
Ind. Sre_sile ira'

Térnio n." 763.565, de 12-8-1966
Bloch Agrícola Industrial S.A.
(;uanabarn

Classe 6
Máquinas para acabamento. achatar ara.
me, a.condicionamento, adelgaçar, -ajustar
alimentr ágil, alisar, amassar. aplainar,
arrolhar, beneficiar, burilar, brinque:ar..
brunir, (aidar, coletar, compor, conipri.
mit„condensar e Loiservar
(-lasse li)
Abaixa-lingua. ali emes aparada es rara
fins med Lio-chiai-ou os apa..elaos de
Nome Comercial
pressão d
apaotlhos
diatermia. bisturis, cadeiras (1 0 rodas,
-feri io n." 763.566, de 12-8-1966
Distribmdo:a de Publicações Ltda. DPL dilatadores est5N,ui..s, ganchos para
músculos celatõmeiros. *nsi,-Inie-intes ci.
Pernambuco
rúrgicos para operações, lancetas mesas para operações, martelos. perfuradores osseos pinças anarmnicas. serrãs.
<( ajo del e)d~
tesouras e trépanos
Glasse
Classe 32
Vidro conium. laminado traho'hado
Coleções de romances. publicações imem toda, d: tornias e ureparos vidrO
pressas do género policial
zristt.1 para tcy:os os fins vidro influa.
_ _
_
mai, com tetas de ine:al ou cornnost.
Trino n." 763.567, de 12-8-1966
.es especiais. em p olas aquários ao-,
B:Inco do Povo S . À.
odeiras annotorizes bandeias, cube.
Pernambuco
as• cadinhos cântaros cálices centro
te mesa, cápsulas copos espelhos asO Banco Que Leva Em Conta
..arradeiras. tra...cos fôrma: p are do es,
Jormas para tórnos tio: de vidro, gar.
A Sua Conta - O Seu Banco
.afas, garrafões gr,stis globos, haste,
Classe 33
arroa, lardineiris lico . eiros mamadei.
Frase .
rek manteg...eirt.s. pratos pires Porta.
;Mas, Da h tei tos notes. pendentes pe.
T-rino n." 763.568. de 12-8-1966
lesta is saladeiras serviços oara res.
Armindo Costa 6 Cia. Ltda.
'rescos, saleiros. tubos, tigelas traves.
Pernambuco
ms. Va90: vasilhames vidro para trt.
relógios. vareta& •
traças, vidro pa
vidros para conta • gotas, vidro pare
a Padaria Imperatriz
automóveis eRt
ocaa rrallara-briSas
u
e

aloch Agricola

Industrià1 S. A.

Classe 41
Titulo

Classe 15
'ara disting u:r : Artefatos de ceãmied,
Termo n." 763.569. de 12-8-1966
morcelana. talam, louça vidrada para
Uniart —União Industrial de Arfa:fatos iso caseiro aparelhos de chá. de cale.
de Papel S.A.
te jantar, serviços de refrescos e de
Pernambuco
Jebidas a saber: ahalures de lampião.
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
etrtpa. bandeijas banheiras, bise-liteiras
ides. botijas. bules. ..d .eieirat. canecas
.astiçais, chavenas centros de mesa,
vinpoteira. cubosé, descansos de porca.
ma, ese.arracie ras. espremedores tilaria
unis, garra 'as. globos. lard:neiras
larrõea. lavadedos. lavatórios lei.
eiras maçanttas de por-elana, monte-.
pieiras, molheiras, moringas. palite:ros.
oedestais, pias. pires: polvilhadiress
morta-facas potes. puxadores, recepto:1-o
sale:ros: serviço de chá; taçai
para café, trol .,qsas. terrinas, orinóie,
Classe 20
Ancoras, ancoretes, birutas, bóias, holt-.
nas, cintos de natação, espias, letaée
CI:sse 38
parequedas, rodas de leme, salva-viclaSt
Cadernos escolares
ventiladores de convés e vergas
_
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Publicação feita dl acordo com o art. 130 do Código da i•ro p riedacte Industriai Da data da publicação começará
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Depat tsimenta
Nacional da Propriedade Indu.strial aqueles que se julgarem p rejudicados com a concessão

do

registro requerido

Classe 28
cos de cimento, blocos para pavimenta- ão inesinhas pa:a televisão, mo;durees contabilidade. mata -borrão ornamentos
Para distinguir: Artefatos de mataria. ..ão. calhas, cimento. cal. cré. chapas .sara quaCinkt ou, te
):` rentà!.
de papel transparente, por 'a o tacto
plástico e de nyloní Recip.entes . fabri- isolantes, caihros, caixilhos, colunas nloirronas-cárnas. 9rateie n tas. porra-c:ha
nhas pa peis de estanho e de aturnin o.
cados de Material plástico. revestimen, chapas pata coberturas. caixas dágua *eus, sotas sutate. eautas. traexte.seuos e papeis sem impressão. pa p
éis etn °rance
tos confeccionados de substâncias ao.' Jaixas de descarga pare coitos. edifica.
entrulez*
para fOrrar paredes. papel (Amaço com
mais e vegetas: Argolas açucareiros cães premoldadas. estuque, emulsão de
ou sem pauta. papel crepom pa pe) de
Trinos as. 763.581 e 763.582 de
armações para 6CCI03, bules, oandejas. base asfáltico, estacas, esquadrias, curtiseda, papel impermeável papel encerado
12-8-1966
bacias bOl- turas metálicas para construções, lamaaapel iiigienrco. pope( impermeável
• Eciitiira Verão Ltda,
nas. caixas. carteiras, chapas cabos !as de metal, ladrilhos, lambris, Juvas
liara copiar, papel para desenhos, paSão Paulo
para ferramentas e utensílios, crucetaii, de função, Ineo. lageotas material tso,
pel para embrulho impermeabil.zado
caixas para aeordiuonamento de ai, tante contra trio e calor.. manilhas. alas.
.papel paro encadernar papel para esVERAO
—},xa de inater.ai plástico pari. SaIS pare revestimentos de pendes. mw
crever, papel para im p rimir, pape) pabatPrias, coadores, copos, canecas, com ueiras para construções. mosaicos, prorafina para embrulhos, papel celofane,
Glasse 17
dutos
de
base
asfaltico.
produtos
para
chas. capas para álbuns e 'para livros
papel celulose, popel de linho Papel
Para distinguir artigos, niactufnas e mi
tornar
impermeabilizantes
as
aramascálices. cestos, castiçais para velas,
dores, clips coladores. cestos pare pa- absorvente, papel para em'auhar 'tacaixas para guarda de ibletos. cartu• sas de cimento e cal, hidráulica, pedracieis e correspondéncia canetas, com. baco.. papelão. recipientes de Papel rochos coadores para chá. descanso para Julho. produtos betuminosos. 1mpermea.
russos, cofres, canetas tinteiro. canetas setas de papel, rótulos de papel. rolos
pratos. cOpos e copinhos de plásticoos Oifizantes dguidos ou sob outras formas
.tsteroará çicas canetas para esenhos de papel transparente, sacos de papel
para soraetes, ca.xinhas de plagiei para revtsomento • e outros como na pa- carga para canetas esferográficas,. de
serpenttnas, tubos, postais de cartão
para sorvetes. colherinnas, pastilhas vimentação, peças ornamentais de ci- senhadores, datadores com minas, des
e tubetes de papel
mento
ou
gesso
para
tetos
e
paredes.
garlinhos de plástico para sorvetes forcanso para lá pis e canetas, esquadros
papel pare forrar casas. massas &ib.
Tênno
n.°
763.583, de 12-8-1966
minhas dt plástico para sorvetes, discos
ácidos para uso nas construçóes. par- .s.stantes para secretaria. estofos. borra
Incoflon Indústria e Comércio Ltda.
embreagen de material plásríco. emba:tas de a pagar. espátulas. furadores
queies. portas, pártões, pisos. soleiras
São Paulo
lagens de niater:a1 plástico para sorvepara pártas, tijoloà, tubos de concreto. .fluidos para escrever, hisins, fichários
tes, estojos para objetos. espumas de telhas, tacos. tubos de vtntilação,
tan- fitas para máquinas de escrever fichatsylon esteiras, enfeites para automó. gomadores, arampeadorea
ques de cimento. vigas, vigamentos e para arquivoe
veis, massas anti-ruidos. escoadores de
grampos e ganchos para escritórios
• vitrõs
pratos, tunis. tõrmas para doces. titas —
~NA IIRASIVEIRA
godeta, gama-arábica instrumentos de
Terroo n.° 763.577, de 12-8-1966
para, bolsas, 4acas . guarnições guarniescrever e de desenhos hon g ou conSalão Gurupá Ltda.
nições para porta-olocos. guarnições
juntos de artigos de .a.screver e deseClasse 31
Guanabara
para Cguidificadores e para aatedeiras
nhar ara mesas ou secretárias, jogos ou
Adesivos para vedação, anéis para vede trutas e legumes, gcarmções de ma
:onfuntos do tipo de imersão para medação argolas para vedação. arruelas
teria] plástico para utensilios e eibjetos,
sas me secretárias, lápis esferográficos
nara vedação: barbante*, barracas de
guarnições para bolsas garfos. galeria'
láPla la p iseira/. malhadores _minas, má campanha, betume para vedação, tiapara cortinas. ferro laminados, pieis.
quinas e, apetrechos oara apontar lápis
dias para vedação, bujão (ralha para
máquinas para escreve: calcular e so.
ticos lanclie.ras. tnéuategueiras, malas
Classes: 33 e 48
tanta ira): cabos, canaletes, cordas, cormar
máquinas
grampear.
=potepara
-orin6is, prendedores de roupas puxadoTitulo de Estabelecimento
déis cordoalhas, cordões, correias de
cas. minas ou gratitea para lápis, lat
tea de móveis, pires.. Pratos paliteitranarnissâo de tôda espécie; enxárTèrtno n.° 763.580, de 12-8-1966
seira*. e aontadores. metros ara elai
ros. pás de casinha, pedras- pomes articias. esfera. para vedação: fitilhos para
Editóra Verão Ltda.
tOrlos e Para desenhos. papel carbono amarradlas, forros para vedação. tugegos protetores para documentos pia
penas para canetas, penas esferográfi
São Paulo
xadores de água para uso doméstico,
laça: gachetas: luares para vedação:
:as erfuradores, estas para escritório:
porta-copos, porta-nique.s, porta-notas
•
tonai. ?nuas para freio, de veiculo*
com fechos de metal, porta-tinteiro, por
porta-documentos placas, rebites rodij:.BDITORA VEA-6j
inana/leira!,
ma smas para vedação, aiota-lápis, porta-canetas. porta .canetas
abas. recipientes, qaportes, suportes pare
as para vedação: rõlhas: tampões para
3A•
esierográficas, aorta-carimbos. porta vedação (fins não medicinais). tendam
guardanapos saleiro tubos, tigelas.
cartas, porta-blocos. penas, prensas
tubos para ampolas. tubos para serintiras para vedação, tubos par:i vedação.
iNome Comercial
prendedores de papéis, percevejos. ré
gas, travessas, tipos de material p141.
.iibu lacões_ para vedação; vhklans para
Termo n.c. 763.579, de 12-8-1966
que*. atenda, separadores para argui
tico sacolas, sacola saquinhos, vasilha,
vedação
Duna — Representações, Comércio e • voe, scinetes, tintas para escrever,
mel para acondiciinamento, asas, fiTêrtno n.9 763.585, de 12-8-1966—
tas
para
escrever.
tiratinhas.
tintas
para
Indústria
Ltda.
caras. rolas a frio e colas são incluidas
carintboa, tintas para duplicadores, tia' Diasfrio -- Indústria de Evaporadorea
em outras classes, para borracha para
São Paulo
São Paulo
'ao paro Impressão e tintas 'para deae
cortumes. para marceneiros, para sapaLimitada
elmos.
conjuntos
de
-artigos
de
escreve:
teiros. para vidros pasta adesiva para
a desenhar para mesas ou secretarias
mater:al plástico e onera)
Classe 38
Classe 32
DIASFRIO\
•
Aros para guardanapos de pape;
Para d.stinguir. Almanaques,
'
agenlat,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
dkint3?ia
anuários, álbuns impressos, boletins, caPara retratos e otitógrafOs. balões (esClama 8
tálogos, edições impressas. revistas, órClame 40
gãos de publicidades, programas radio- Móveis em geral, de metal, vidro, de cato para brinquedos) blocos para
Evaporadores
cOrrespondência,
para
cálculos
blocos
fônicos, rádio-televisionadas, peças en- /co madeira, estofados ou aso, inch&
Têrtno n.° 763.584, de 12-8-1966
blocos Para anotacaes. bobinas brochu,
trais e cinematográficas, programas
ive móveis para escritórios: Armários
incoflon Indústria e Comércio Ltda.
circenses
wmarios para banheiro e Para toilOal' tas nãO Impressas, cadernos de aura.
São Paulo
usadas, almofadas acolchoado' para ver, capas para documentos, carteiras
Térino n.o 763.578, de 12-8-1966
móveis, bancos. balcões, banquetas calioa • de -papelão. cadernetas, ceder
Sociedade Comercial, Industrial e
noa,
caixas
de
.cartão.
ca:sat
para
pa.
bandeias domiciliares, berços, biombo*
Construtora Botucatu Ltda.
cadeiras, carrinhos para chá • café pelaria, carteies de visitas. cartões co
São Paulo
cor:Imito& para dormitórios. coaluutot mercicds, cartões indices, confeti, car
Iara aula de jantar e sala de visitas tonna, cadernos de papel Metia:letra&
•
11410311lik 1111.4.1tiV
,
onjuntos para terraços, fardhis e praia • em branco para desenho. cadernos
=junto* de armários e gabinetes para ciciares, cartões em branco, cartuchos
Classe 31
opa e cosinha. camas cabides, cadeiras de cartolina, copas planográficat. ica Adesivos para vedação, anéis para ve
'INDUSTRIA SRASILEIRA
giratórias, cadeiraa de balanço, adiar demos de lembrança. carretéis de per dação argolas para vedação, arruela
•
te rádio& colchões, colchões de molas pealo. envelopes, env6lucros para chi. para vedação: barbante& barracas de
Classe 16
dispensa& divisões. clivara discoteca: ratos de papel. encadernação de pape! campanha, betume para vedação, teu
Pare distinguir: Materiais para constru- te madeira. espreguiçadeira& ensinai- ou papelão, etiquetas. %lhas indico dias para vedação. bujão (relha pau
ções e decorações: Argamassas. 'argila. abas estantes. guarda-roupas. Inas f6/ha de celulose, guardanapos. livros tarraxa): cabos. canaletes, cordas. cor
areia, azulejos, batentes, balauetres. Mo, minhas meeinbaa para rádio e televi elo Impressos, livros fiscais. livros de ¡ déis cordoalhas, cordões, correia" 4
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Pata de acordo cum o art 130 do Código del Pi0Pri enade Industrial Da data da publicação comm,,ra
u prazo de él0 dias para o deferimento do pedido Durante essa prazo poderão apresentar auas oposições ao Departamento
.dst Propriedade Industriai aquines que se julgaram p rejudicados cum a conoessao do registra requerida

a

tra Vli thStio de tõJa espécie: e n Nármoas -:bterete• para vedação, htilhos pz.n4
nmarradias forros para vedat,ào, tuge
laça: • • : -tas: • im3 para vedaçà
Ic .las, lonas nara trelas de veicula;
rens-vita ...is. massas para vedação.
laís p:-. rfi 'vedação; Rilhas; tarupãe: pai •t
ti n • •ão (Uns n smedicinais). tendas
para verira,âo tubos para vedaçâo,
ârs.n.ira vedihãoi',
•Pas pata
ved:i
_
'rêrmo n. o 763.587, de 12 8-1966
Cooperativa de Consumo cl: Crédito
São Paulo

COOPERATI VA. DE
CR21IE TO PÚPII LAR,
1:1E SÃO ,II)A11L0
Classe 33
Titulo de Estabeitleimmitc.
Termo . n.° 763.591, de 12-8-1966
Depósito de 'Ferro Velho Candango
Limitada
Guadr)1),P.:,

CANDANGO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Depósito de - !erro velho
Termo n. Q. 763593. de 12-8-1966
Luiz Carlos ASsola e João Mendes
Lm; 's

"OS GAVIOES'
- São :Paulo
Classes '32 e 33

Titulo
_
Tiamo n 763.586, de 12,8-1966
Comércio. Inin ‘: t• I ç ã,) e
Tra-as rerri
• Exportação 1. .tcla
Sio Pnt.to
•

todas para veicatos ;ciai+ trtc - -los. tiJapus para V eJl UK)S. vaaosa veiocipe.
íes. varetas • ue ,..Orartle dc, afogador e
aCeteracur troasa ‘.1 ule11 % Li$ varati
carros. veieis::
')ia ..arrui.
_
Termo t.i. Y 763.597, de 12-8-1966
- Walter Fernancies
Cia. Ltda."
ajtionabaai

WALTER FERNANDES
& CIA. UMA.
Nom e Comercial
Têrnios na. o3 .598 e 763:599, de
12-8-1966
"Walier Fernandes c.1 Cia. Ltda.
Guanabara

WAIFER
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Têrmos lis. 763.60 e 763.601, de
12-8-1K6
"Walter Fernandes &Cia. Ltda ."
Guanabara

WALTER FERNANDES
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11
,
Artigos
cla classe
._
_
Termos ns. 763.594 c 763.595, de
12-8-1966
Corrêa Ribeiro S. A . • CO:nevem e
indústria

TRANSFEBRT)
Indústria Breai 1 eir.a
l

j el!CSQ 21

.oai Latos para lOnn itó rios. coal aptos
para s .ia tanta, e sala de vtsalitã
.aa-- atos para terraços. jardim e praia
sonhimi . de armarias e gabinetes par.
copa e casinha. camas. cabides, cadeira,
csratórias. cadeiras de balanço. caixa
de sadios. colchões. Colchões de molas
dispensas, divisões, divans ellacoteca
ie matie ra. espreguiçadeiras. escrivam
:Mas, estantes. guarda-roupas, r1t3ii,
Ines.nbas miesinhas Para rádio t
são.. diesinnas para ielevisâo, tno,,h--su
;Jura quadros narra -retratos. poi!moua,..
poltronas-camas. oratele:ras. porta-cha
acus. sotas sohaa,_ammis. era s es.seirois e
aitrtnes
Classes: 6, S e 40
Insígnia
'ramo n." 763.602, de 12-8-1966,
i‘zarias Martins Vinda e Gabriel
Martins Villela
Guanabara

EDIFÍCIO
BRIO RIO
Classe 33
Titulo .de 1stabelecimento
Têrmos ris. 763.605 e 763.606, de
12-8-1966
Companhia Antártica Pa abata Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexo:,
INOÓSTRifi

eRAsiáiRq

GLIJBti18
•
Classe 43
Refrescos e reirigeraates
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperiti
an z. balsa. branda, conhaque. cer
veias ternet, genebra, gin kumel, íleo.
res. nectar imneh piperrnint rhum
sucos de fruras sem álcool, vinhos, ver
mouth vinhos espumantes, sanhas
auinar'os e sch'skv
Têrtno ri." 763.609, de 12-8-1966
Companhia Antártica Paulista Indiliitria
Brasileira de Bebltlas e Conexos

Para d)stingufr . Veiados e suas Gaste!
integrantes. Ar, * !sara bicicletas auto

móveis auto-carninhôes. saibas amortecedores alavancas de câmbio barcos
breques braços para veictiloa
toa. carrinhos 4e mão e carretas. ...aininhonetes. carros ambulantes camin'sões
carros. tratores. carros-berços caros
tanaues carros-irrigado a s. carros.. :ar
carrocerlas chassis. chapas (irou/ares p ara veiculas. cubos de veiculos
correillos Para velculos direção deal).
ele
ma treiras. sstrihos escadas rolante@
vedores para nassagefros e para carpa
freios fronteiras para velcu/os, guidão
locomotivas. lanchas. motociclos molas
motocicletas., marca-arpas. moto /urgem%
manivelas. navios Ónibu.t para-chooues
tenra-lamas. para-brisas pedais. pantbes
rodas para bicicletas.. ralos • "a blimietais, reboque, radladoree peca veiculas,

Classe 10
&vais em geral. de metal, sétdro, de
iço, madeira. estotadus ou não. inch:,
sive móveis para esdritõrios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, a fino ta d as, acolchoasios para
móveis, bancos ha lcõess, banquetas
bandejas domiciliares berços: biombos
cadeiras, carrinhos para chá e caie,

Clas.- • • 41
Prose de pcopagancla

Termos as . 763.607 e 763.608, de

12-8-1966
Companhia Antártica Paulista Inclásti
Brasileira cis Bebidas e Conexos
N DóstRifi

D iPIS it.E1R13

GLUB
Classe 43
Refrescos e refrigerantes
Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, aperiti

-vos.ambinedychqu.ai'
veiaz teimei, genebra aia, Rumai. Ico..
neetar. punch plpermint, rhum,
sucos de trutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:skv
—Termo n." 763.610, de 12-8-1966
Manufatura de Artigos de Borracha •
Plásticos Pagé S.A,
SÀO 1311110

Classe 39
P ara distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veieulos artefatos de borracha não Incluídos em outras classes: Arruelas, ar
lolas amorte,cdores, assentos para ca.
borrachas para aros, batentes de
-atra, buchas de estabilizados buchas,
luchas p ara iurnelo. batente de porta,
aatente de chassis bicos para mamadeims. br açadeiras bocais bases para tel efones. borrachas para carrinhos industriars bor racha para amortecedores,
bainhas de !sor.. acha para rédeas, cochim
de motor. câmaras de ar, chupetas corIões, massicoa de borracha. cabos para
ferr amentas t huveiros. calços de bor
r acha chapas e centros de mesa corlas de borracha cápsulas de borracha
caras entro de mesa calcos de borra-ha vara mánainas, copos de borracha
aara Fra los dedeiras desentupideiras,
disco, mie me .,a descanso para pratos,
'neo.,tos embalos. esguichos estrados.
>sol-mias de borracha em quebralacto
(armas de borracha. guarnições para
automós eis nuarnições para veiculos,
ao, hriay nara sscolares lâminas de
n or. a c hn p ara degraus, listas de borracha. ma novlas maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-ri-noites pedal do acelerador. pedal de partida. pesas para businas,
arminhas pneumáticos pontas de bar'acha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rot.lzios, revestim entos da
,orracLa rodas de borracha para mó.
, eis, sanfonas de vácuo suportes de
motor, sapatas do pedal do breque. re.
sembaio e Isolador, suportes, senil.
p neumáticos, Juportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solado.
de borracha, surdinas de borracha para
klicação aos (dos telegráficos • tele ftiolcos, t,avadores de porta, tigelas,
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Pubticaçâo tett* mi acõrdo som o art. 130 do Código da Propruidada ludasttial. Da data da publinaçián baszteçara
a* mPrzer o prazo da 6{ Mas para o deferimento do pedido. DUrAtit. Casa preso poderio aormeattor saia OPOilebii ao DePoiokreeete
Nacional da Propriedads Industrial aqualea que se julgarem prajudteados essa • saneassem dis registro movido

para orneiras, tios de borracha lisos
tigelas. rampas cie borracha para conta
gatas tiras de borracha para clanoce
,

Ter no n.° 763.619.. de 12-8-1966
It
Gonzaga Pires Junior
Cupnabnra

Ter/lio ri.° 763.615, de 12-8.1966
Sclimesther Macias Ltda.
G uatiab ira

ào

st'W

atcca

Para tt›riuguir: Artigos de ve.stu'arias

Classe 32
e roupas terias em geral: Agasalhos
atroargatas manuais. Si'tsai Para distinguir: Almanaques. agendas,
botas botinaa. blusões. Jarnias. baba anuários. álbuns impressos. boletins.
acuras boné& capacetes. ca •*olas cara- talogos, edições impressas. revistas. órouças. casacão. coletes. capas. citaies gãos de publiddades, programas adiocachecols. eaNados. zbaptua, cintos fônicos, rádio-televisionadas, peças rea.
trais e cinematográficas. programas
tintas. combinações. corpinhos. calçai
circenses
tie te filiara& ir de crianças, calções. cal
Termo n.° 763.620. de 12-8-1966
ças camisas. cam n solaa. cstaisetar
cuecas. ceroulas. colaria:nas. cueiros Indústria de Detergentes do Norck:ste
balas casacos. ciiinetos. 34:m71116s. achar.
Limitada
ova fantasias. tardas p ara militares coPernambuco
e:nata. traldas galochas grava fea. gen •
era logos de !Ingeria. faustas. iaques
f55e105
bivas. linAs
maiôs. mantas. mandrião, RIMA diluta, paletós, Delas. penboar. pu!over. pekrinas.
neuoas. pouches. polainas piÇamás. punhos. perneiras. gulm unos. regalos

Indústria de Detergentes
do Nordeste Ltda.

Nome Comercial
robe de chambre. roJpao. sobretudos
Termo n.' 763.622, de 12-8-1966
-iuspensórios. saldas de -anho. sandálias Instituto Bioquímico. e Biológico SÃ.
aueteres, shorts sungas. stotea ou &lactei
Sao Paulo
toucas. turbantes. ternos. anitormea
e vestidos

garras para arado, grades de discos
ou distes, máquinas batedeiras para

Teimo a.° 763.6
de 12-8-1966
Merchandising Ini.crnatiglual S.A.
Suíça

agricultura máquinas inseticidas máquinas vaporizadoras, máqumas de
tundlr, maquinas niveladoras de terra,
máquinas perturadoras pára a agricultura mácicinas de planear. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra;
torquir. de . trittirar, de estarelat terra
para irrigação. para matas torinigas e
outros insetos, para borrriar e ptiP..erizar desintetantes, para adubar Pata
agitar e espalhar palha. para colhei
algodão. para colher cereais máquinas
amassadoras para ‘Ins sqricolas. de
cortar árvores, para espalhar para ca•
pinar. máquinas coMmnadas para' se»
mear e cultivai, de deshanar p ara . en»
MISTER MINIT
sacar, máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toscadoras ordenado.
. Classe 28
ras mecânicas, raladores mecânicos» rolos compressores para a agricultura Partes de calçados, feitos de matéria
sachacieiras, serneadeiras. secadeiras, plástica ou substância sintética, a saber:
marcadores de terra tosadores de gra- saltos, solas, ¡ialmilhas. pontas de solai
e saltinhos
ma, tratores agrícolas. válvulas para
máquinas agrícolas _
Têrmos as. 763.627 e 763.628: de
12-81966
Termos ns . 763.623 e 763 .624. de
Shemln - VVilliabm do Brasil S.A.
12-8-1966
Tintas e. Vernizes
Sherwtn-Williams do Brasil S . A. —
São Paalo
Tintas e Vernizes
BRANCO
São Paulo
AZtlt
vt RNIELHO

Termo n. o 763.616, de 12-8-1966

Osvaldo Fernandes da Silva
Paranã

Indústria Brasileira
Classe •
Um produto farmaceutico indicado como anestésico na raquianestesia e na
anestesia regional
Termo n.° 763.621. de 12-8-1966

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas. esmaltes, vernizes solventes
•
usadas nas industrias
Termo n.° 763.626» de 12-8-1966
Sberwin-Williams do Brasil S A.
Tintas e Vernizes
São Paulo

Cimnma— Comércio de Implementos

Motores e Máquinas Agrícolas
Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 33
Sinal de propaganda
, Termo n. 9 763.618, de 12-8-1966
Magazine Vem Cá Ltda .
São Paulo

VEM CÁ

FACr LAGUA
•

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção

(C
inclUstri: a Brasileira

Classe 7
Brasileira Máquinas e utensílios para serem usa.
das exc/usivamente na agricultura e
Classe 37
horticultura a saber: arados abridores
Roupas brancas para cama e mesa: de sulcos, adubRdelras, ancinhos meAcolchçoados para 'camas, colchas, co- cânicos e erapilhadores combinados,
bertores, esfregões, fronhas, guardana- arrancadores mecânicos para agricul»
pos. logos bordados, jogos de cosinint. tura. batedeiras para cessais. bombas
lençóis. mantas para camas, panos para para adubar, celfadeiras, carpideiras
tasInin e panos de pratos, toalhas de ceifados para arroz. charruas p ara anricul ti v idores.
debulhadores
tosto e banho, toalhas de mesa, toa- ccItura
lhas para jantar, toalhas para chá è destocadores, desentegradores: esmaga
Café, toalhas para banquetes, guarni- dores p ara a agrícult, r, esearrificado
ções para cama e mesa. toalhinhaa • res, enchovadeiras f;tras para máciii,
nas agrícolas terradeiras gadanhos
(cobre pão)

Termos os. 763.633 e 763 .634, de •
•
12-8-1966
Sherwin-Williarns do Brasil S.A. —
Tintas e Vernizes

' São Paulo

MARTIN SENOUR
Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes. absorventes
parir construção
Classe 28
•
Tintas. esmaltes, vernizes. solventes"usados nas indústrias

Classe 16
Tintas,» laca s» vernizes» absorventea
para construção
Classe 17
Tinas te solventes para escritório
Termo n.° 763.635, de 12-8-1966
Usafarma S.A. Indústria Farmacétitioa
São Paulo

Colazina
Indústria Brasileira
Classe 3
Produto entelmintro
Termo n. o 763.636, de 12-8-1966
Sherwin-Williams do Brasil S.A. —
Tintas e Vernizes
São Paulo
MATAREST
Sherwin - Williams de Brasil

S.

Tintas o vernizes
Indústria Brasit,ira
Classe 28
Tintas, esmaltes. "'mi-as. solventes
usados nas insdnstrias

"ler
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Publicação feita cie acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Induzam! Da data • ea publicação começará
a correi o prazo de 40 dins para a deferimento do pedido. Durante Use prazo poderto apresentar suna oposições ao Departamentos
Nacional da Proprsedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados cottO a conenssé.n doi registro reouerido

Termas is. 763.629 e 763.630, de ' t Tanuos as. 763.637 a 763.639. de
12-8-1966
12-8-1966
.
Sherwin-W Mimas do Brasil S .À . — Shersv in-W.Ilimas do Brasil S . A. —
Tintas e N i CrIliZeN
"1
e Vernizes
Sào Paulo
S. a ) Ralha

"LOCO—KWIt")

TérmoS ns. 76.3.631 e 763.632, de
12-8-1966
Sherwin-Williains do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
SãO Pa1110

Indústria Brasileira
Classe 16
vernizes, absorventes
para construção
Classe 28
Tintas, esmaltes. vernizes, solventes
usados nas indústrias .
Tintas.

1.1til.S.

Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
• para construção
Classe 28
Tintas. csmalccs. ernizes, solventes
usados nas indústrias
Classe 17
Tintas e solventes para escritório
_
.
_
Térnio
763.643, de 12-8-1966
Lojas Mercantil Utilidades S A.
São Pante

Lojas Mercantil
Utilidades S. A.
Nome Comercial

-Urino n." 763.644, cie 12-8:-1966
Termo n.° 763.640, de 12-8-1966
Panefolci Indústria de Portas Articuladas
/hera, i,,-Williams do Brasil S. A . —
Limitada
Tintas e Vernizes
Guanabara
São Paulo

Joh:1

*5 YIERDY E^

indústria Brasileira.
•
Classe 16
Tintas, lacas, vernizes, absorventes
para construção

Indústria Brasileira

Classe40
Portas aWculadaS. móveis, poltronas e
Tia-mo n.9 763.641, de 12-8-1966
objetos de decoração
Sherwin-Williams dó Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
Ténia) n. 9 763.646. de 12-8-1966
São Paulo
Livro Ibero Americano • Ltda.
Guanabara
•
I. TIteliSPORt hIELING IMOLEIS"

Indústria Brasileira
Classe 28
Tintas. esmaltes, vernizes, solventes
usados nas indústrias
—
_
Térmo n. 9 763.642, de 12-8-1966
Arruai Dizioli 5 . ,
São Paulo

ita
Indústria Brasileira
Classe 41
Óleo vegetal comestivel

estradas de terso. trig:deiras; ganchos.,
t remas aar'-os. ganchos para staadros
amua, pera ti arruastens: insignias. umas, laica nas. hroreiros. latas de azo;
tarras; amchacl,nhas. molas para porta,
PRORROGÁÇÂO
nulas paea venezianas, martelos dar.
retas, matrizes; navalhas: puas: paa ore-,
-jus, paratusoa. picões, porta-gêlo: oco
ietras. porta - o, porta- jóias. pa te roin
aduelas, roldanas, ralos para p.as, rebi.
CliISSe
, es regadores: serviços de chã e catêo
Ração balanceada e alimentos para
erras, serrote', sachos, sacarrolha: te.
animais
'ouras ralhei aa atlhadeiras, torquezca
'en a zes, travadecraci., telas cif arame, tora
Ténno n." 763.647, de 12-8-1956
lampatex - Produtos de Limpaza Ltda. terras. trincos. tubo; para encanamento:,
nlhos para pinas de correr. taÇaS.
Guanabara
-ravessas, tun baios: v asos vasilhamet
Ve. :ta II a

d

TRIUNFO

Indústria Brasileira
Classe 16
Tintas, lacas. vernizes, absorventes
pane construção
Sherwin-W aiincus do Brasil S. A. —
Tintas e VeriliZCs
Paulo
Classe 28
Tintas, esmaltes. VeraiZeS, solventeS
usados na sindUstrias

Tênito n.9 763.645, de 12-8-1966
Montelima Comércio e Indústria de
Materiais Agricola.s 5, A.
u: inabar a

•
Classe 32
Um Atlas

IIMPATEX.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Para distingas Aliado. an.l. azul da
a'rassia ak. a .ade de zaraaa abrasivos,
tlgodtio
epaaido para limpai metais
I, taras ntes
espretnacetes. extrato de
,nil fécula mira tecidos, 1-as/oras de
...era e de nnktr ma. guina nad iavan,
lera. liam mica es de luvaa, li g ados de
'a-ang u:ai tecidos liquidas mara.qui
-aa paia roupas e inata a'eos para roi,
pass . oleina óleos pare l 'n peca de caia
-os. pós de branqueai ri :loa. salteato
'te sódio soda tausticr, sab,fto em nó
t•ahao CMttilni. sabão de esfregai e as.
aonaceos. tijolos de iolii e verniz
para calçados
Tainos os. 763.648 a 763.650. de
12-8-1966
Plásticos Corblanil' Ltda
Sào Paulo

S1FLE
Indústria Brasileira
Classe 11
Ferragens. ferramentas de toda espécie
cutelaria em geral e outr:s art:gos de
metal a saber: Alicates. alavancas ar .
ril a sões de metal. abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras açu
careiros: brocas, bi gornas baistelas
bandeilas. bacias, baldes. bimboniereshu cadinhos, cadeados. castiçais. co
lheres para pedreiros correntes. catadas
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões. canos te
mear). chaves de fenda chaves Isgiêna
cabeções. canecas. cipos, cachepots
centros de mesa, cogneteleiras caixas
pare acondicionamento de al.mentos
caldeirões, caçarolas. chaleiras. cotetei
ras, conchas coadores: distintivos. da
bradiças: enxadas. enxadões. esferas
engates esgu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios. urutu.>
'feiras; formões. nices. e rro para corta,
-soim ferrolhls, facas. facões, 'fechaduras ferro comum a carvão. `f•aisiteiras
ars'
f arrri as para doces, freios para

Classe 39
Para distinguir: Anela tos de borracha,
borracha. artetatos de borracha para
veicules artefatos de borracha não iro
ettartos em out. as claases, Arruelas, Fit°
golas amortecedores. assentos P ar a cadeiras, p orrachas para aros, batentes de
:otre, buchas de estabilizado, buchas,
ouvi-ias para ium elo. batente de porta,
amante de chassis tacos para ma madel.
ras. b "acharas. boiais bases para M.
ir tones norrachaN para carrniros indu.s.
mais hav ra, ha ...Iara emortecedureN
bainhas de borracha para redea s. cochino
ie moto- câmaras de ai. chupetas cor.
iões aaissiço., de borracha, cabo:, para
ter' arnetnas ct)N3vesrus, cal n os de 'sor'
racha. chapa: e centros de mesa coem
ia de norra, ha. çapsulas de borracha
mirar entro de mesa cakos de borra.
:ha para maquinas copos de borracha
ori-a freios. dedeiras dese.nrupideirazi.„
discos de mesa. :lescanao para pratos.
encostos, ein bolos. syiiiho .i estrados
, SUMilias de borracha ed, quebratacto
aara arneiros, tios de borracha liso,
formas de borracha guarnições para
automóveis gila:anseies para velculos.
'ank heras p. ra escorares, lâminas do
aorracha para degraus, listas de bor.
racha. mano p las maçanetas. protetca.
re ,s para para lamas, protetores clã
para-choques peda l do acelerador, rao9
Sal de partida peras • Para businas,
p ratinhos pneumáticos pontas de boi'.
-acha para bengalas e muletas, rodas
r;aStSlças.
rodizios, revesnmentos
sorracha, rodas de borracha oara mil'.
leis santonas d .e Vael.10 suportes .e
ia t i as ir, nedal do breque. re"
sembaio e isolador suportes. seis
Pneumáticos, suportes cie càrubio soa-,
fonas de partidas, saltos, solas e solados!
de borracha surdinas de borracha para
a plicação aos çios telegraficos e teleffi.
nicos, travadores de porta, tigela;
ti gelas tampas de borracha para cortina
penas, tiras de borracha para elahorcd
•
ç&o de substâncias qtrmiczD
se 16
(lese
'-• ro distinguir: Materiais para ()Jasmins.
8e. s e decorações: Argamassas, argila.
trela, centeios. batentes. balaustres, bkt.
rn de iniecto, blocos para pavlmeabâ
no, colhes, cimento cal, crê. 6091081
' . olantes, caibros, caixilhos. co1unia4
.hr.neus pare cobertum.s, cabias dêgIt4
aainas de descarga F5tttid Clima, edifica,

•n•••n•4
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Publicaçâo feita de acento com a art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaolo começarâ
ts, earrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durazit4 ôsse prezo poderão apresentar atine oposiçOaa ao cpzrtakese-naa
Nacional da Propriedade Issdastrial aquêlea que se julgarem prejudicados com a cancemae (2J regibtra rtaertzn
ieóes presnorciaelas. estuque. .einuisão
base astáltico. estacas. eaguadrias. eatru,
turas metálicas para construções., lanar
PaS de metal, ladrilhos. lambris, luvas
tle função. !ages. lageotas, material leo&ate contra trio e calor, manilhas. ems•
.sas para revestimentos de partdez, madeiras para construções, mosaicos. pro.
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes az argarnas
eus -h cimento e cal. hidráulica. padre
igt lho, produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidas ou sob outras torreias
para revtatirnento e outros como na pa.
vtimentaçao. peças ornamentais da ci
manto ou gesso para retos e paredes
papel para torrar casas, massas uni.
acidos para uso nas construções. par
q ueres. portas. Portões, pisos, eoleirat.
tara aortas. tilolos. tubos de concreto
telhas. tacos. tubos de vtatIlação. taa.
mies de cimento. vigas. vigam a rtos t
vitrôs
Termo n.° 763.651, de 12.-8-1966
Serifos — Produtos Químicos Ltda.
Guanabara

cabelo. crave rejuveneseente. cremes gordurosos pomadas para limpeza de
Pele o "cnaquilage - depilatórios, desca
'brames, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pertumado ou não, lapas tiara
pestana e sobranceiras preparadoa para
embelezar cílios e olhos. carmim para
c rosto e para os lábios. sabão e creme
para. barbear. sabão liquido pertumadi.
eu não, sabonetes. dentitricios em pó
pasta ou liquido. sais pertumadoz Para
banhos, penteei, vaporizadores de perta.
na, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumada preparados em pó, pasta. amados e afoitai,
Para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da canaula. glicerina perfumada para os cabe.
os e preparados para descobrir unhara
cilbs e pintas ou s:nais artificiais, óleos
nara e pele
Termo ii, 763.652, de 12-8-1966
Serifos — Produtos Químicos Ltda,
Guanabara-

SERIFOã
PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

SERIFOS

Nome Comercial
Têrmo ;1-. 07d-3..654. de 12-8-1966
Indústria Farmacêutica Lassa Ltda.
Minas Gerais
•

Classe 48
Para :1•-tuigi..r: PerYumes, es.s ut es
tratos agua de colónia água de touca
eador água de beleza agua de quina
água de rosas. água de alfazema agua
para barba. loções e tônico?, para as
eat.e op e para a pele. brilhantina han.
defina "batons" cosméticos, tixadorey
iNDÚSTRIA BR ASILEIRA, •
de penteados. petróleos, óleos .sara
Classe 3 •
'abalo. ateve reiuveneacente. cremes gor
duroeoa pomadas para limpeza de Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das infecções intestinais
pela a "triaquilage° depilatórios. desodorantes. vinagre. aromático. pó de arroz
Têrmo n.° 763.655, de 12-8-1966
e ;alce pertunaado ou não. lápis para Veterfarma S.A. Indústria e Comércio
pestana e sobranceiras. preparados pare
São Paulo
emhp lezar C11109 e olhos. carmim pare
rosto e para os labias. sabão e creme
paea barbear. sabao liquido pertpmadc
ou não. çabonetes, dentitricios em pó,
• asta ou liquido, sais perfumados para
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escavas para dentea, cabelos, unhas
Classe 4l
s cilicia. saquinhos perfumado. prepara*
dos era nõ. pasta. líquidos e Cioba, Farinha de soja usada como suprimento
ajimentar
para o tratamento dari unhas. disssolventes e vernirea, removedores do cati.
Tann° n.9 763.666, de 12-8-1966
cuia, glicerina perfumada para os cabe.
Sociedade Auxílios e Beneficência
toa e preparados para deacolorir unha&
Estrela
ditos e Dietas ou sinais etztificials. óleos
Guanabara
. Para a nele
Termo n.o 763.653, de 12-8-1966
Serifos — Produtos Químicos Ltda.
Guanabara

TETRAINTESTIN

BONNIE

SBRINET
Classe ig
IPare distinguir: Perfumes, essências, ea&atos, água de colOnia. água de touca
G.3.der, água de balem água de quina
agua de rosas. agua da alfageme. água
taria barba. loçaes e tônicos para as
tObelos e para a pele. brilhantina. baia. - •
da'llaa. °batom'. comniticoa. flr.adorev
Preço
Toeateados, petróleos, óleos para na

Classe 33
Insígnia

Tanino n. 9 763.657, de 12-8-1965
José Gonçalves da Costa
Rio de janeiro

Café e a
Matriz Ltd a .
Nome Comercial
Termo n." 763.667, de 12-8-1966
Sociedade Auxílios e Beneficência
Estrela
Guanabara

iOCIEDADE DE AUXILIOS
E BENEFICÊNCIA ESTRÉIA
Nome Civil
Têrmos na. 763.668 e 763 .669, de
12-8-1966
Rede Federal de Armazéns Gerais
Ferroviários S.A.
(AGE?)
Guanabara
•••nn••n••n

AGEF

1Classe36
Para distinguir: Artigos de vestuário
a roupas feitas em geral: Agasalhoa,
aventais. olpargatas, anáguas. bluaaa,
botas, botinas, I.dusõea, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, car
puças, casacão, coletes. capas, chalas,
cachecols. calçados. chapéusa caatos,
cintas, combinações, corpinhos, GML13
de senhoras e de crianças. calções, co!-'
os, camisas, camisolas, eamisetan,
cuecas, ceroulas, colarinhos. stieiroa,
saias, casacos, chinelos, dominas, as/1drpes. fautaams, tardas para militares, cia
legiais, fraldas, galochas, gravataa, gorros. logos de lisagerie, jaquataa, taquês,
:uvas, ligas, lenços. mantas, meios.
maiôs, mantas. mandriao, mantilhas, paletós, pala . penhoar. pulwer. pelerismg.
Peu ges . Ponches, polainas, pilzasno, punhos, perueirati, quimonos, mgal03,
robe de chamb:ea, rolpao. esbaetterloa,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueterea shorts, sungas. atolas ou taineia
moucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.o 763.671, de 12-8-1966
Hip Ifurra -Refrescos Ltda.
Guanabaar

HIP HURRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 38
Impresso para correspondência. duplicaClasse 43
tas, promissórias, cheques, letras de câm- Aguas artificiais minerais e uattir&s.
bio, notas fiscais, faturas e recibos
bebidas espumantes sem álcool. gera:se-s.
Classe 50
ginger-ale, guaraná, "afrescos agõaa,
Talão de cheques, cartões ' comerciais.
soda limonada e. xaropes
passagens, tabuletas de propaganda, leTermo
n.° 763.678, de 16-8-1966
treiros, prospectos e cartazes
Geobráa S.A. Engenharia e Fundações
Termo n.° 763.670, de 12-8-1966
São Paulo
Djaima Siqueira Amazonas
Guanabara
COLÉGIG

Cálc:),E31=1.4-

CARDEM. ARCOVERDL

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmos as. 763.686 e 763.687, de
16-8-1966
Fundação Educandár:o Pestalo:zi
São Paulo •

PESTALQZZI

Classes: 4, u, 11, 1 Se 33
Sinal de propaganda
Termo n.9 763.679, de 16-8-1966
Gcobrás S . A. Engenharia e Fundações
São Paulo
ÇarW.Chlar""".
9£3.9Al1.0"

Classe 135
Couros e latiu preparadas ou ano, ca.
Classes: 4, 6, 11, 1 6e 33
mercas. cota-os. vaquttas. pelicas, e artefato dos memora Almoçadas de coaInsígnia de Comércio
roa, anelos, bolsas, ewtalras,
Termo
n.° 763.689, de 16-8-1966
ehiciatea da couro, carneiras. caras rara
Rui — Materiais de Construções Lida.
álbttag e paro livros, embalagens de
couro. estalos. guarnicetes de couro para
São Paulo
iutointivels, guarniçõez paro porta-bloRI
LI—MATERI
AI S
cos. malas, maletas. porta-notas. porta.
chaves. porta-niqueis. pastas, pulseiras
D. CONSTRUÇÕES
de couro, rédeas, selins. sacos para viaLT DA.
gem. sacolas. saltos, aolas e soladoz
oirantes para arredas e valises

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

Nome Gauen:MI

