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QUINTL-PEMA, à

DEr'[.2TAMENTO NACIONAL
DA p2wnEDnír. Br'iDU2'; RW.
EXPEDIENTE DO SR. SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA

tr, AB2IL J 1987

-

-

RE\ASTA DA PROPr\WELDADE

INDUSTP.IAL,

Tratores. e Automóveis Ifesul Ltda.
Processo hadeefrido.
N" 324.197 - Marca: Pahnex
Reg rerenle: Edwin Schlossingcr. •-•
Processo indeferido. •
N i 354.650 -- Marca: Wolten
Requerente: Veb Farbenfabrik Wolfen.
- Processo indeferido.
N 9 355.3-2 - Marca: Emblemática
- Requerente: Vela Sachsenring Krafta
labrzeug Und Motorenwerk Zaiickau
S . A . - Processo indeferido.
1\1 9 486.100 --a Marca: Transglace
- Requerente: Compagnie de Saint
Gaba a. - Processo indeferido.
N° 417.939 - Marca: Lyrlo
Requerente: A B Monteiro. - Pra*
Ce:-R0 indeferido.
N 9 497.811 - Marca: Wolien
Reque,-ente: Veb Farbenfabrik Wolfen.
- Processo indeferido.

recurso, para o fim de ser curapriLi dalo de nya,fro, nega:ido provimento
pela requerente a exigência proposta a 4111ugnação.
no parecer do G. T.
Miek-est Electric S. A. Porcelana
Despachos em Recursos
Prodatas Eletrcos (na reconsideração
EXPEDIENTE DO DIRETOR
da marca Nochoque -.i.'eeruo, 409.519) .
O Sr. Secretário da Indústria GERAL
- Nego acolhimento ao pechdo de
Heraldo Souza Mattos - deu prorecon eaderação de acôrdo com o P a
vimento aos recursos interpostos nos
Rio, 29 de março de c1967
-recdaD:visãoJuí.
processos abaixo mencionados a fim de
Caducidade de Marca
reformar evi decisões anteriores:
Pedidos de Reconsiderai:hes
N° 418.691 - Titulo: Fab. de CerPhilip Morris Inc. (no pedido de
O Sr. Diretor Geral negou proviveja Portugal - Requerente: Cerve- caducidade da marca Axton número
mento aos pedidos de reconsiderações
Ieda Portugal Ltda. - Processo de228.996) . - Indefiro o pedido de apresentados a fim de manter as deferido.
cisões anteriores:
N° 357.949 - Marca: Sportman - caducidade.
Exigências
Requerente: Cia. Johnson El Johnson do
N 9 331.269 - Marca: Creo Phenca
Brasil Produtos Cirúrgicos. Processo
l'êrmos com exigências a cumprir: - Requerente: Creo Asfaltos Prod. EXPEDIENTE DA DIVISÃO Del
defeeido.
Químicos Ltda. - Recorrente: Cia.
PATENTE
Citei Com. e Ind. de Ferragens Johnson Ei Johnson do Brasil Prid'clutos
N 9 306.805 - Titulo: Hotel CentralS.
A.
junto
ao
termo
n°
323.864.
Cirúrgicos.
Processo
deferido.
- Requerente: Lellis, Andrade Cia.
Rio, 29 de emarço de 1967
N 5 108.371 - United States Rubber
Lida. - Processo deferido.
N° 280.205 - Marca: J G - ReN' 406.647 - Marca: Aspicran - Company.
querente: Comp. de Tecidos José Gitti
Exigências
Diuersos
Requerente: Labs. Moura Brasil Or- Recorrente: Inds. Gasparian S.A.
lando Rangel S. A. - Reqüerente:
Têrinos com exigências a cumprir:
Freitas Leitão Com. e Ind. Ltda. - Processo deferido.
.Farbenfabriken Bayer Aktiengesells(junto
ao
reg.
n°
169.059)
.
Nego
N.°
343.741
Marca:
Somarco
I\T,'
108.992 - The Wellcome ?oura.
chaft. - Processo indeferido.
provimento ao pedido de reconsidera- Requerente: Somarco • - Soc. de Má- dation. Ltd.
N 9 296.403 - Marca: Gesyn - ção com o fim de manter o despacho quinas e Peças Ar Comprimido Ltda.
N9
113.717 - Unilever N. V.
Requerente: Pintura General S. A. - que denegou a caducidade.
Recorrente: Cia. Sorocabana de
N° 137.695 - Aluminius Laborato.
Recorrente: Cia. Gessy Industrial. Cia. Vinícola Rio Grandense (junto Material Ferroviário. - Processo de- ries Ltd. ,
Prwsso indeferido.
ao reg. 339.421) . - Finda está a ferido.
N 0 146.795 - Beecham Group Ltd.
O Sr. Secretário da Indústria - instância administrativa, guarde-se o
N° 369.358 - Titulo: Armazéns GeN 9 144.812 - É. I.
Da Pont De
Heraldo Souza Mattos - negou pro- processo.
rais. Trapiche União - Requerente: Nemours and Company.
Armazéns Gerais Trapiche União Ltda.
vimento aos recursos interpostos nos
N: 147.750 - Rádio Corp. 01
Imobiliária Harmonia Ltda. (junto - Recorrente: Armazéns Gerais União America.
processos abaixo mencionados a fim de
ao reg. n° 339.947). - Está findo o Paulista S. A. - Processo deferido.
manter as decisões anteriores:
N° 147.054 - Compagnie Française
processo administrativo, o Interessado,
Thomson-Houston,
N°
373.837
Marca:
Hl
Fi
N 9 239.817 - Marca: VI-A-Lacta
se lhe aprouver, recorra à Justiça.
NQ 144.399 - Westinghouse ElecRequerente: Philip Morris Inc. - Re- Requerente: Inds. de Chocolate
Impex Representações Ltda. (junto corrente: S. A. Brasileira de Tabacos tric Corp.
Lacta S. A. - Recorrido: Fratelli
Vita Ind. e Coxa. S. A. - Processo ao reg. n° 340.017). -- Finda está Industrializados Sabrati. - Processo
N 9 145.490 - Abbot Laboratories.
a instância administrativa, recorra se deferido.
deferido.
N° 157.903 - José Medeiros Neto..
quiser o interessado à Justiça.
N 9 1 65.926
Industam - Ind.
N° 382.147 - Marca: A Hora N° 333.274 - Marca: Airco N* 80.735 - Ajinomoto Co. Inc. Requerente: Umberto Calderaro Filho de Artefatos de Metal Ltda.
Requerente: Soc. Industrial de MecâN 9 167.424 Ind. de Rendas Rena
- Não há porque aguardar no DNPI - Recorrente: Empresa A Hora Ltda.
nica Ltda. - Processo indeferido.
danyl Ltda.
mais - tempo este processo, já que não - Processo deferido.
1\19 354.683 - Marca: Dimpa N9
169.427 - B. T. Babbitt,
Requerente: Dimpa - Distribuidora de existem taxas neste momento. ExpeçaN° 460.596 - Marca: Ama - Re- Química S. A
•
Impressos Padronizados Ltda. - Pro- se o certificado e dê-se por terminada querente: Plásticos Edamar Ltda. -N° 177.390 - Varityper Corp.
a instância no DNPI.
cesso indeferido.
Recorrente: Atina Paulista S. A. Ind.
N° 180.282 - São Paulo Alparga.
Mar S. A. Com . e Administração e Com. - Processo deferido.
O Sr. Secretário da Indústria tas S. A.
(junto
ao
reg.
a°
330.996).
--Ar[lenido Souza Mattos - deu proN° 180.399
Colgate Pahnollve
N° 310.703 - Marca: A T P vimento aos recursos interpostos nos quive-se a petição de fls. 10-11, de Requerente: Lab. Homeopático Fiel Com pany.
processos abaixo mencionados a fim actirdo com o parecer da Divisão Ju- S. A. - Processo indeferido.
Ns. 180.448, 180.449 - São Paulo
rídica.
de reformar as decisões anteriores:
NP 339/(74 -- Marca: Stil Decora- Aleargahs S. A.
Federal
Mogul
Bowee
Bearings
Inc.
Veniag S. A. Veículos e Máquinas
cões - Requerente: Stif Decoraçaes
N° 135.030 - Artefatos de Metal
Aoricolas (no recurso interposto ao (no pedido de impugnação da marca Ltda.
Proceaso indefee'do.
Deca S. A.
dcrerimento do têrmo n° 365.450, mar- Federal, termo 369.573). - ManteN° 463.002 - Marca: :Emblemática
N° 183.031 - Artefatos de Metei ,
...a Trauma) . -- Dou provimento ao
nho o despacho de deferimento do ae- -- Requerente: Ir.C. da :: - eças Para Deca S. A.
Rio, 29 de março de 1967
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- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção -de Comunicações do Departamento de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
Imprensa Nar'onal, até às 17 hoDIRETOR GERAL
ras, o expedt..-..te destinado à puALBERTO
DE BRITO PEREIRA
blicação.
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
- As reclamações pertinentes CHEFE DO SERVIÇO DE PUI3LICAÇÕES
FLORIANO GUIMA,RÃES
à matéria retribuída, nos casos de MURILO FERREIRA ALVES
erro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
saçÃo
de Redaçr:o, , até o quinto dia útil
z-, (Raça° de publicidade do oxpedIente do Departamento
subseqüente à publicação no
Nacional do Propriedade InductrIal do Miniater.io
da IndiJetrla o do Comércio
órgão oficial.
cr r(rerterroito de Imutnsa Nacicne't
Oficiers
nes
irrPRECO
- A Seção de Redação funA i'lNATURAS
ciona, para atendimento do públiFUNCIONÁMOS
REPARTIOES E RUITICLUABES
co, de 11 às 17113+2m.
Capital e Interior.
Capital e Interior:
Os originais, devidamente
NCr$ 4,50
NCr$
6,00
;Semestre
Semestre
autenticados, deverão ser dactilo9,00
NCr$
NCr$ 12,00 Ano
grafados em espaço dois, em uma Ano
só face do papel, formato 22x33;
Exterior:
Exterior:
1,"
as em andas e rasuras serão res- Ano
NCr$ 10,00
NCr$
13.00
I A no
salvadas -por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
avulso figura na última página de cada
número
O
preço
do
tomadas em qualquer. época do
exemplar.
um
ano,
ou
ano, por seis meses
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
.sernpre serão anuais.

'EXPEE:51-ENTE

Abri' de 1.67

- As assinaturas vencidas poo
derão ser suspensas .sem prévio
aviso.
-- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias,
- Na parte superior do anderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Reparti-.
ções Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valáres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às ediçdes
dos órgãos.oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
•

N.° 493.206 - Produtos EIétriN° 184.915 - Aquabras - Ind. e
cos Paulista Ltda.
Com. de Aquários Ltda.
N.". 499.030 - Cuddle Knit do
184.948 - Jorge Moreira.
Brasil Ltda.
N." 511.850 - Orestes Che
Diversos
cacei.
N." 511.851 - Orestes ChecN° 129.767 - Salomão Daitelcvaig.
,
- Torno sem efeito o despacho de cacei.
N." 512.024 - Sociedade de Cha
arquiimmento.
Ypiranga e Representações Ltda.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N. 512.543 - Casa Ethintica do
SEÇÕES REPUBLICADO
Sul e Estivas Ltda.
1." 512.572 - Decorações de
Rio. 29 de março de 1967
Coranas Domus Ltda.
N.° 512.578 - Aragon Ltda.
Exígétictas
N.° 512.628 - Carlos Jorge
de Mello.
Térinos com exigências à cumprir'
N.° 512 668 - Martinho Guimarães Paredes.
Fernando Vaz 'Pereira (titular da
N." 512.685 - Indústria e Copatente •n° 73.386).
mei cio Platino.,
N.° 512.686 - Alberto Zoller &
Aluminium Laboratories Ltd. (titular
Filhos Cia. Ltda.
da patente têrmo 149.609):
N.° 512.692 - lago Klitzke,
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N.° 512.694 - Egon Sasse.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
N.° 512.695 - Indústriae
E EXPEDIÇÃO
mércio Platino L tda.
N.° 512.777 - Motta & Cia. LiDe 29 de março de 1967
mitada.

to-

N.° 512.788 - Calçados Vidal
Diversos:
Palacios Ltda.
Thompson Werke GMBH -,-. TiN. 512.794 - Maria de Lourtular da marca Durinal n.° 331.715 des Moreira Nunes.
-- Faça-se apostila.
N.° 512.934 - International
N.Y 451.442 - Whson Lisbôa Harvester Company.
N.° 512.970 - Evaristo de AlAlencar --,-- Nada há que deferir.

N.° 513.316 - Construtora Dipon Ltda.
N.' 513.419 - Companhia Industrial Delfos S. A.
The Wellcom0
N:' 513.4.32 FOundation Li mited.
N." 513.458 - Indústria e Comércio Metais Farol Ltda.
N.° 513.459 - Leonardo Antônio Gaivão.
N.° 513.461 - Paulo Esteves de
Aguiar.
N. 513.46,3 - Saad & Saad.
N.° 513.467
J. Dias.
. N.° 513.468 - João Miranda.
N.° 513.539 - José Amador de
Almeida.
N.° 513.613 - Acessórios Especiais S. A. Comércio e Indús-

N.° 511.741 - Nilo Araujo Ma,chado.
N.° 511.781 - Wilson Rodrigues Nahone Durval Rodrigues
Vidal.
N.' 511.806 - Revestimentos
Indstriais Qualitex Ltda.
N.° 511.852 - Orestes Checcacei.
N.° 511.853 - Orestes Checcacei.
N.° 511.854 - Fábrica de Móveis Ultramar Ltda.
N.° 511.861 - José Marques
Netto.
N.° 511.864 - J. Belmiro
Cia. Ltda.
•
•
N.° 511.894 - Lojas Pireluca
Ltda.
N.° 511.947 - José Benedito de

tria.
N.' 513.614- - Acessórios Es- Almeida.
N.° 511.954 - Nippon Oficina
peciais S. A. Comércio e IndúsMecanotécnica Ltda.
tria.
N.° 511.965 - Lanches Campos
N.' 513.624 - Dei Rey S. A. Eliseos Ltda.
Importação e Exportação.
N.° 511.966 - Indústria e CoN.° 513.615 - Instaladora Elé- mercio Representações Lilob-.ás
trica Solar Ltda.
Ltda.
N.° 599.031- Cuddle Knit do
N.° . 511.994 -• Labib Nassim
Brasil Malhas Ltda.
Kailas,
N.° 499.036 - Cuddle Knit do
N.° 511.995 - Labib Nassim
Brasil Malhas Ltda.
N.° 504.073 - Farmácia Vila Kailas.
N.° 512.000 - Ttidavia Mayo.
Marilu Ltda.
N.° 512.030 - Primas Indústria
N.° 511.204 - Arthur Guapyas- e Comércio Ltda.
sú Filho.
N. 512.039 - Socite - Soc.
N.° 511.346 - Baterauto Elétride Isolamentos Técnicos e Imperca Ltda.
N.° 511.376 - Chaim Guterman. meabilizações Ltda.
N.° 512.046 - Abajures Hornett
N.° 511.412 - Lehmkuhl &
Cave Ltda.
Silva.
.
N..°512 099 - An Ka Res MaN.° 511.478 - Importadora• e lhas
Ltda.
Confecções Model Ltda.
Auto Peças ImN.° 512.100N. 511.503 - Organizações Sul
Americanas de Comestíveis Ltda. portadora Super Volká Ltda.
N.° . 51,2 102 - Walpi Indústria
N.° 511.531 - Companhia Bra-

meida.
N.°.513.113 - Antônio G. Garcia & Cia. Ltda.
N.° 51.3.114 - António G. Garcia & Cia. Ltda.
N.° 513.154 - Imperial Bolsas
•
Ltda.
N.° 513.200 - Azevedo & Moformação do mandato não Pro
reira Ltda.
cede.
N.° 513.203 .-- Roberto Candido
de Porcas Torneadas Ltda..
sileira Eleetro Mecânica Brasel.
Arquivamento de processos: Preira.
N.° 436.124 - Luiz Barnabé.
N.° 511.535 - Laboratório, LiAuto
Mecânica
233
513
N.°
mandados arquivar os
ForamN.° 463.136 - Fixan 5 A. Adebertas Lida.
Minesamo
Ltda.
processos abaixo mencionados.
N.° 511.630 - Mario 'Punham. sivos.
N.° 513.242 - Plasticor',a 1 Ltda.
N. . 513.244
N.° 467.305 - Cio Ir-criai CoEditóra Aliança
Calçados Mar-Sol
N." '511.644 - Sindicato dos
N.° 491.985
mércio e rodústria.
Contabilistas rio Rio de Janeiro.
41 °Brasil Ltd pLtda.

O processo já estava arquivado
quando foi pedida a transferência
de fls. 18 aliás, já concedida e
anotada.
N.° 506.196 - Joaquim `2,,orguAbo '-Torno sem efeito o despacho de arquivamento já que a in-
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N. 0 476462 - José Roberto
Whitaker Penteado.
N." 486.562 - Combase Companhia Bandeirante de Serviços
de Engenharia.
N.° 451.448 - Nilton Ayres de
Lacerda.
N.° 457.266 - Cia. Agricula
Fibrasil.
N.° 461 324 - Eletrônica Papo
Ltda.
N." 461.403 - Tecidos Cardoso S. A.
N.° 461.406 - Tecidos Cardoso S. A.
N.° 462.075 - Quelac Sociedad Anônima Industrial, Comercial & Agropecuária.
N.° 463.363 - Agripec Agricultura e Pecuária Ltda..
N.° 463.364 - Agripee Agricultura e Pecuária Ltda.
N.° 463.367 - Casa Barros Liinitaad.
N.° 463.383 - Antônio Coelho
dos Santos.
N.° 463.392 - Pague Pouco
Su p er Mercado Ltda.
N.° 466.441 - Editôra de Catálogos do Brasil S. A.
N.° 467.242 - Laboratório
Biopan Ltda.
N.° 467.528 - Propaganda
Luxflan Ltda.
N.° 468.281 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos .
N.° 468.282 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 468.283 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 968.284 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.'
N.°. 468.285 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 468.287 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 468.286 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 468.289 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 468.290 - Manoel Cassio
Pereira dos Santos.
N.° 471.497 - Locadora de Armazens Mooca Ltda.'
N.° 472.086
Cimbra Companhia Industrial de Minas Brasil.
N.° 472.594 - Nicolau José
Elias.
N.° 473.344 - Laboratório Phymatosan S. A.
N.° 473.615 - José Argemiro
Pinto.
N.° 473.802 - Agenor Leite Ribeiro.
N.° 474.315 - CESA - Construções Eletromecânicas S. A.
N.° 474.609 - Editôra Fotográfica Tourist Ltda.
N.° 474.808 - Importadora Industrial Vasco do Brasil Ltda.
N.° 477.419 - Rosler Indústria
e Comércio Ltda.
N." 478.403 - Interpac - Intercontinental de Pariel e Celulose
S. A.
N." 479.243 - Nobuo Nagaoka.
N.° 480.027 - Latacar Transportes Ltda.
N." 430.047 - Elydia de Castro
Panza.
N.° 482 488 - Jipeças Ltda.
N.° 482.751 - Indústria e Comércio de Tecidos Vara Ltda.
N.° 483.935 - Comércio e Indústria 'Irmãos Barbosa S. A.
CT1RRASA.
N.° 484.523 - Aurelverdescu,
Leon idas Manoel Gaio e Milton
Galo.

DIÁRIO OFICIAL

N.° 484.666 - H. Flajszer.
N.° 484.773 - Alvaro Atarataalpa Cardoso Ojeda.
N." 484.893 - Mectoy
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 485.290 - Binomio Empreiteiros d eConstruções Ltda.
N.° 485.335 - Viação Alberto
Ltda.
N.° 485.344 - Cutter Laboratories Overseas Corporation.
N.° 485.564 - Chaves S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 485.957 - H. M. Publicidade Ltda.
N.° 486,169 - Indústria de Novidade Eletronic Kodama Ltda.
N.° 486.360 - Wilson Augusto
da Costa.
N." 486.501 - Guilherme Pinto
da Silva Filho.
N.° 486.606 - João Marques
Sampaio.
N.° c486.759 - Indústrias de
Bebidas Jaber Ltda.
N.° 487.240 - Messias Custódio
Camargo.
N." 487.609 - McNeil Laboratories Inc.
N.° 487.998 - Laboran Franco
Vélez Indústrias Química e Farmacêutica S. A.
N. 0 488.305 - The Weber Dental Manufacturing Company.
N." 488.417 - Paranóa - Engenharia, Indústria e Comércio
S. A.
N.° 488.418 - Paranóá - Engenharia, Indústria e Comércio
S. A.
N.° 488.420 - P.aranoá.- Engenharia, Indústria e Comércio
S. A.
N.° 488.704 - Unak - Materiais para Escritório Ltda.
N.° 488.726 - Produtos Químicos Thot Ltda.
N.° 489.025 - Lilo Modas e
Confecções Ltda.
N.° 489.027 - Liáo Modas e
Confecções Ltda.
N.° 489.028 - Liáo Modas e
Confecções Ltda.
N.° 489.029 - Liáo Modas e
Confeccões Ltda.
N.° 490.386 - Paulo Cabral da
Rocha Werneck.
N." 490.701
Aurelio de Abreu
Junior.
N.° 493.896 - Metalúrgica Calu
Ltda.
N.° 493.900 - Adelino Fernandes.
N.° 493.901 - Thomaz Nascimento Bessa.
N.° 493.902 - Farmácia Dois
Irmãos & Cia. Ltda.
N.° 493.937 - Bogos Bambokian & Filhos.
N.° 493.940 - Engenharia e.
Comércio Zuzolin Ltda.
N.° 493.948 - Móveis Miele
S. A.

(Seção 11H)

N.° 494.984 - Ruben
N.° 495.084 - David Cosso,
N.° 495.085 - Tibor Fazekas.
N.° 495.192 - Laboratório Farmacêutico Industrial Zulifarma
Ltda,
N.° 495.352 - Artur Castor.
N.° 495.356 - Rosickan Representações Ltda.
N.° 495.633 - Indústria e Comércio de Plásticos Polibras Limitada.
N. 495.642 - Guilherme Lopes
de Almeida.
N.° 495.856 - Sociedade Industrial de Bebidas Cascavel Ltda.
N.° 496.055 - Brasil Indústria
Aeronáutica S. A. Biaer.
N.° 496.361 - Vastolar Comér
cio e Indústria Ltda.
N.' 496.608 - Tomaz Drugovich.
N.° 497.102 - The Nestlé Company, Inc.
N.° 497.742 - Incoalto Indústria e Comércio de Auto Peças
Ltda.
N.° 497.758 - Indústria Artefatos de Aço Saturno Ltda.
N.° 498.301 - Yasuo Kubota &
Cia. Ltda.
N.° 498.940 - Serviço Social
do Comércio.
N.° 499.539 - Empreiteiros de
Obras Esperança Ltda.
N.° 501.406 - Fermaco Ltda.
N.° 502.142 - Torrefação e
Moagem de Martha Daher Santos.
d N.° 502.586 - Sociedade CO.
marcial Tintas Ltda. Socotil.
N.° 503.096 - 'íris Color S. A.
Indústria e Comércio.
• N.° 504.580 - Associação da
União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia.
N.° 505.005 - Indústria Mecânica Ele Ltda.
N.° 505.140 - Sidney do Nascimento.
N.° 505.448 - Indústria Paneto
Ltda.
N.° 505.819 - João Alves de
Ata ide.
N.° 506.051 - O Sindicato dos
Trabalhadroes nas Indústrias , Metálicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Pôrto Alegre.
N.° 506 637 - Banco Sul-Mi
neiro S. A.
N.° 507.194 - Volf Speiski e
Milton Parnes •
N.° 507.195 - Volf Speiski e
Milton Pontes.
N.° 507.729 - Yn du g etnn I ndústria Geral de Malharia Ltda.
N.° 508.085 - Francisco Ant8.nio de Vincenzo.
N.° 508.201 - Edições Professor Ltda.
N.° 508 303 - Simonet, Arma
rinhos Ltda.
N.° 508.663 - João dos Santos
Mó usinho.
N.° 508.664 - Indústria e Comércio de Massas Alimentícias
Ltda.
N.° 508.668 - Adelino dos
Santos.
N.° 509.188 - American Iffome
Prodnets Corporation.
N.° 509.575 - Construtora Ceci
Ltda.
N. 509.724 - Synesio Dionisyo

N.° 493.953 - Golden Square
Brasil Ltda.
N.° 493.954 - Eletro Mecânica
Cambuci Ltda.
N.° 493.957 - Transportes Centenário Ltda.
X.° 494.040 - Khayat & Doumit Ltda.
N.° 494.374 - Felix Schramm.
Indústria de Móveis de Ferro e
Aço.
N.° 494.376 - Dr. Aron Mas- Furtado.
ter, Roberto Brandão e Léo da
N. 509.781 - ProjetempreendimenRocha Lima.
N.° 494.424 - Empreendim^n .og e Prornocões Ltda .
N. 509.856 - Lubrificantes Invictos e Representações Planalto Litus Ltda.
mitada.
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N. 509.955 - Minas Maquinaa
S.A.
N. 510.046 - Panificadora Camila,

polis Ltda .
N. 510.140 - Eril, Engenharia Re.
presentaçõeõs e Ind . Ltda .
N. 510.279 - Volkswagen dó Bra,,
sil, Ind . e Com . de Automóveis S.A.
N. 510.431
Rizzi E Cia. Ltda.
N. 510.590 - Montral Montagens
e Obras Metalicas Ltda.
N. 510.614 -- Fabio Giancoli.
N. 511.067 - Ebisa Emprêsa Brasileira de Implementos S.A. Com. o
Ind .
N. 511.093
Abram Cozer.
N. 511.095 - Leon Levinson.
N. 511.149 - J M V - Publicidade' e Representações Ltda .
N. 511.158 - Prodelec S.A.
Transformadores Retificadores.
N. 511.172 - Fábrica de Produtos
Rada Leonardo Leonardi S.A.
N. 513.652 - Sonarte Gráfica Li.
mitada .
N. 513.677 - Rolage Com. de
Rolamentos Ltda.
N. 513.688 - Aracol Ind. e Com.
de Adesivos Ltda.
N. 513.796 - Araújo Revestimentos
Ltda .
N. 513.899 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda.
N. 513.844 - Comp. América de
Sul Crédito Financiamento e Investi.
mentos - C..reasul.
N. 513.879 - Panificadora e Coa.
leitaria Artur Alvin Ltda .
N. 513.880 - José Ferreira Neves.
N. 513.881 -. Pedro Foganholl.
N. 513.891 - Pomavig Ltda.
N. 513.898 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda.
N. 513.900 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda.
N. 513.902 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda .
N. 513.903 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda.
N. 513.901 - Cadeia Paulista de
Jornais Ltda.
N. 513.974
Drink Bar Ltda.
N. 513.976 - Ind. Semeraro S.A.
Metalúrgica em Geral.
N. 513.977 - Ind. Semeraro
Metalúrgica em Geral..
N. 504.228 - Com. e Representa.
ções Alvorada Ltda .
N. 514.230 - Móveis Newmastes
Ltda .
N. 514.231 - Restaurante Pagoda
Ltda .
N. 514.234 - Polimax Ind., e Com..
Ltda.
N. 514.235 - Casa Funeraria
tzhold Ltda.
N. 514. 236 - Wafik Jacob.
N. 514.237 -- S. Guido Kunrath.
N. 514.240 - Trato Máquinas
mi tada
N. 514.348 - Santa Edwidges
Construtora e Incorporadora Ltda.
N. 514.377 - Ind. de Plástico

Iber Ltda.
N. 514.413 - Provest Proficionais

do Vestuário Ltda.
N. 514.456 - Publi-Som Ltda.
N. 514.558
Soc. Comercial Cultura Ltda.
N. 514.564 - Organização Flama
Ltda.
Ns. 2 14.5:z
.
1 - 514.572 - 514.574
__ 514.576 -- 514.577 -- 514.578 -.
514.579 - 514.580 Evanio Leme
Nunes Gabião.
N. 514.678 - Lab . Lévrier Ltda.
N. 514.697 - Ind. Estila Gráfica
Ltda.
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534.480 - 534.481 Ni 534.880 - Cooperativa EditOra
N. 514.759 - Ind. Mecânica LesNs. 534.479
- Cotins Ameeieana Industrial de e 'de Trabalho Pôrto Alegre Ltda.
Ursa Ltda.
N° 534.882 - Ind. e Com. ProN. 515.207 - Comercial e Distri- Ônibus.
buidora de Móveis Codimo Ltda. N. 534.482 - Joaquim Barbosa Jú- grasso Ltda.
Arquivam-se os processos.
nior.
N° 534.884 - Santos e Penedo
N° 534.483 - Adelino da Conceição
Ltda. Repres. Comerciais e Couta PróExpediente . da Seção de Exame Formal Pereira.
pria.
de Marcas
Sarviwagen Ltda.
N. 534.484
N.° 534.885 - Oficina EspecializaN° 534.488 - Com. e Repres. de da em Peças Para Máquinas de CostuRio, 29 de março de 1967
Auto Peças Namki Ltda.
ra Famanco.
N° 534.886 - Ferreira Cia. Ltda .
N° 534.489 - Auto Record Ltda.
Exigências
N° 534.490 --r Abelardo dos SanN. 534.887 - Bento Nunes.
Termos com exigências à cumprir: tos.
534.888 - Francisco dos SanW 534 491 - Abelardo dos San- tosN.
Machado.
N. 534.757 - S.A. Comercial de tos.
N. 534.889
Silerno Lançamentos
Materiais Máquinas e Motores.
N Q 534.492 - Snob Confecções Li- Masculino
Ltda.
•
S.A. Comercial de mitada.
N. 534.758
N.
534.892
534.893
- Coope.
Materiais Máquinas . e Motores.
N° 534.506 - Soc. Mercantil Or- rativa Editora e de Trabalho de Pôrto
N. 534.759 -. S.A. Comerciál de Lu Ltda.
Alegre Ltda.
Materiais Máquinas e Motores.
Maciel FilhO & Cia.
N° 534.433
N. 534.895 - Representações FronN. 534.765 - iCa . Serviços • de Ltda.
teira Ltda.
Engenharia Servienge..
N° 534.435 - Anibal Bond CarN. 534.897 - Comercial de Peças
N. 534.768 - Consa Construções neiro. .
Paysandu
Ltda.
e Saneamento S.A.'
N° 534.436 - Mela S. A. Ind.
N. 534.771 - Epel-EmprendimenN. 534.898 - Sapir Ltda.
e Com.
tos e Participações Industriais S.A.
N. 534.902 - Antônio .Garcia.
534.437- Emílio Ernesto GouN. 534.775 - Casa Progresso Ltda.
N. 534.904 - Lázaro Camargo FaFarbentabriken geon Arzeno.
N. 534.785 ria.
Marcenaria
Iberal
N°
534.446
Bayer Aktiengesellschaft.
N. 534.905 - Lab Farmacêutico
N. 534.789 - Turinco Turismo Ind. União Ltda.
Infalivina .
.
(3 Com. Ltda.
N. 534.448 - Bazar São Paulo • N. 534.906 - Calçados Rosinha
•
Ltda.
N. 534.791 ...- Victor Company Of Ltda.
N° 534.461 - Rodoviária Transbaia
N. 534:907 - Arus 6 Cia.
Japan Ltd.
mitada
N. 534.792 - Victor Company • Of Ltda.
N° 534.462 - Auto Pósto N.- S.
N. 534.908 - José Oliveira Sá
Japan Ltd.
Figueiredo ..
N. 534.808 -- Associação Umuara- do Socorro Ltda..
Agro Mercantil AdiaN° 534.463
N. 534,911 Soc. Estanifera
ma de Campos do Jordão.
Sul Rio Grandense Ltda.
N. 534.817 - Joberco S.A. Adm. ral Ltda.
N9 534.414 - Calçados Pluma e
N. 534.912 - Repres Sul América
de Bens.
Ltda.
Ltda.
N. 534.826 - Franz J. M. Eia- Artefatos 3m
•
berger.
N9 534.415 - Ind. Eletro Mecânica
N. 534.916 - Agentec Agência de
N. 534.833 - Queen Cosmeticos Ahnac Ltda .
Seguros e Representações Ltda.
N. 534.427 - D. Abronzo S. A.
Científicos Ltda.
N. 534.918
Org. Real Indústria
N. 534.849 - Flamulas - Minua- Ind. de Bebidas.
e Com. Ltda.
no Ltda.
N° 534.431 - Ediaço Engenharia
N. 534.919 - Public Promocional
Perfumaria Marta Ind. e Cem. Ltda.
N. 534.850
LidNa..
•
Ltda.
534.921
N9 534.432 - Braz Cosenza.
Vsesojuznoe ExporN. 534.851 - Lavanderia Imperial
N° 534.408 - Armações de Aço e tno Lmportnoe Objedinenije MedexLtda.
Colchões de Molas Magda Ltda. • port.
N. 534.923 -,- Alberto Pieralisi.
N. 534.852 - Ravel do Brasil S.A.
N° 534.409 - Pelaria Montreal LiN. 534.939 - Pimenta Engenharia
N. 534.853 - Ind. e Com. de Be- mitada.
Som. e Ind. Ltda.
bidas Ltda.
N° 534.'110 - Sam Sabino Artefatos
N. 534.854 - Ind. e Com. de Be- Metálicos £1 Cia. Ltda.
N. 534 940 - Ind. e Com. je
bidai Ltda.
N° 534.411 - Cavan Inds. Meta- Doce • Marli Ltda.
N. 834.858 - Madeireira Albiflor lúrgicas Ltda.
N. 534.948 - Elpidio de Menezes.
Ltda.
N. 534.965 - Jorge da Rocha CirHervateira Guame1\1 9 534.413 - Malharia Mooca 'Li- ne.,
N. 534.861
mitada.
rim Ltda.
N. 534.992 - José Capitulino da
N° 534.00? - Ind. de Ligas Me- Silva.
Arlindo Von 13aroN. 534.863
tálicas Ltda.
N. 534.995 - Maria Guimarães
tsvski.
N9 534.400 - Decorações Tapeçaria Coelho .
Emmo Duarte.
N. 534.593
Móveis
Marguta
Ltda.
N. 534.594 - Emprêsa Beta de e
N. 534.999 - Ind. Com . Sant
N° 534.401 - Tapeçaria São Cae- Morto Ltda.
Construções- S. A.
Artur de Araújo tano do. Sul Ltda.
N. 534.606
N° 534 402 - Imobiliária ' Real LiLoureiro.
Retificação de Cliché
N. 534.612 - Studio Gráfico Re- mitada:
534.403
Restaurante
Campes•
1\1°
proton Ltda.
N. .535.078 - Gape Construções
tre Ltda.
qape Construções Ltda: - classe 11
N. 534.625 - Thereza Mendes de
N° 534.404 - Olivetti Ind. de Ma- - 14 - 15 16 -- '25 - 38 Carvalho.
Clichê publicado em 28 de junho de
Lutcher S.A. Cela- nufatura Ltda.
N. 534.633
Metódico Repres. 1962.
Zose e Papel.
'I\I° 534,405
N. 535.403 - Contamec - Egon
Sandoz S.A.
N. 534.663
Imp. e Exp. Ltda.
N. 534.706 - União Corretores de
N° 534.4006 - Malharia Marineusa Kirst 6 Cia - classe 17 - Clichê
ublicado em 3 de julho de 1962.
Seguros de S. Paulo S.A.
Ltda.
N. 534.528 - Remaquipan Com.
N9 534.407 - Brasa Ind. Textil
N. 535.826 --- Valport - Valport
Ind. de Reparações Máquinas e Ltda.
Com. Imp. de Ferramentas Limitada
uipamentos Ltda.
- classe 11 - Clichê publicado em
N° 534, 364 - Izahi Gerson.
N. 534.531 - Recauchutadora Im9 d ejulho de 1962.
N°
534.866
Coregelda
Com.
perial Ltda.
de
RepreS.
Gerais
Ltda.
N. 534.599 - Esperanto Press N. 534.564 - Austin Read Limited,
N° 534.868 - Comercial Sulmetal Braz Cosenza . - classe 38 - Cliché
N. 534.565 - Austin Reed Limited.
•
N. 534.577 - Argovia S.A. Fá- Ltda.
pubilcado cri 20 de junho de 1962.
brica de Malhas Finas.
N° 534.869 - Lanches Miami Ltda,
N. 535.908 - Casa Maria - laN° 53 .870 - Colonizadora São cob Bassan
N. 534.475 - Carlos de Arruda
Filho Ltda. - classe 12
Luiz.
Freitas.
22 - 23 - 34 - 28 39 - 48 N° 534.872 - Ind. de Calçados Clichê publicado em 10 de julho de
N. 534.477 - Comp. Americana
Trio Gaúcho Ltda.
Industrial de Ónibus.
1962.
N. 534.478 - Com'N° 534.874 - Cooperativa Editóra
N. 534.910
Formosa - Arma.
/Industrial de Ónibus,
e de Trabalho Pôrto Alegre Ltda.
rinhos Formosa Ltda. - classe 12 -

publicado em 28 de junho
Clichê
de 1962.
N. 534.605 - Shampoolim Malfada •Aberto Alves - classe 46 Clichê publicado era 20 de junho de
1962.
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N. 534.629 - Lutcher S.A. Celulose e Papel - Prossiga substituindo a classe 4 pela classe 1.
N. , 534.522 - Sebastião José Leite
Filho - Prossiga Substituindo a
classe 50 pela 38.
N. 534.582 - Montellis Loterias
Ltda. - Prossiga substituindo a
classe 50 pela 49.
N. 534.586 - Drogasil Ltda. oa clases 50
Prossiga es 25 -- 28 -. 49 .
pelas clas
N. 534.883 - Castro e Vieira Limitada - Prossiga substituindo a
classe 33 pela 10.
N..534.896 - Ind. de Colçados
Panamá Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 36.
N: 534.909 José Oliveira Sá
Figueiredo - Prossiga substituindo
a clase 50 pelo 32.
N. 534.920 - Forrageira Alfavita
Ltda. - Prossiga substituindo a
classe. 50 pela 41.
Expediente da Seção de Exame For, mal de Marcas
Rio, 29 de março de 1:967
Exigências
7-ermos com exigências a cumprir
533.029 - S. A. Tubos BrasilN
it9..
N o 533.803 - Lanches Stella Maris Ltda..
N9 533.818 - Ntuio Bueno Brandão.
N9 533.819 - Uuno Bueno Brandão.
N 9 533.847 - Perdigão S. A. cont.
e Ind.
N9 533.830 - Carmelo Chinnici.
The Coca-Cola ComN 9 533.872
pany.
N o 533.873 - The Coca-Cola Company.
N 9 533.884 - Metalurgica Wallig
S. A.

N 9 533.898 - Gara-ge Mineira
Ltda.
N9 533.904 - Viti 'Vinicola Caçador S. A.
N9 533.907 - Predial Matá S. A.
N9 533.910 - Prof. Adelmy cabral Neiva.
No 533.911 - Prof. Adelmy Cabral Neiva.
N9 533.948

- Fundição Barra do

Pirai S. A.'

N9 533.949 - Rodolpho Cooper-

mau.

Silveira Martins Pereira e Outro.
N9 533.959 - Banco Agrícola,
Mercantil S. A.
N9 533.931

N9 533.9% - Cláudio Werneck

Carvalho Vianna.
No 533.996 - Cia. de Mineração
Rosicler.
N 9 534.000 - Aguas Minerais
Naturais Ltda.
534.020 - Indústrias Reunidas
N9 534.020
Ti
A
N9 534.027 - CONEI Cia. Nacional de Empreendimentos Mercantis e Imobiliários S. A.
N 9 534.047 - Nivaldo de Souza
Cruz..
Metal Tools
Ltda.
da 534.055 - Hard
No 534.059 - P. J. Comi & ComDav.r
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N9 534.060 - J.J. Carrol & Company Ltd.
N9 534.067 - Laticínios Campolindo Ltda.
N9 534.082 - S. Diniz & ca.
NQ 534.090 - Giovanni Valença.
NQ 534.091 - Francisco R. Scartezini Filho.
N o 534.113 - Enelfer - Engenharia Com e Indústria de Ferro Ltda.
Bars.
Nu 534.119 - Cerâmica
Irmaos Silva Ltda.
N9 531.118 - Cerâmica Bras. Irmãos Silva Ltda.
N9 534.119 Cerâmica Eras. Ir a:aos Silva Ltda.
Nu 534.121 - Mannorite Guanabara.
N9 534.145 - Turismo Santo André Lida..
No 534-148 - Com.' de Auto Peça S. jonauto Ltda.
Nu 534.151 - Telcom Aparelhos
de Telecernunicações Ltda.
Nu 534.131 - atina° de Reproduções Gráficas Selccor Ltda.
N9 531.179 - Panificadora Jureia Ltda.
N 9 534.183 - R. Toscano de Lima & Cia. Ltda.
N 9 534.101 - Engenharia Elétrica
e Industrial Enci Ltda.
Dietricia S. A. ProNo 531.208
duto S D'etéacos e Natricionals.
N 9 534.259
Dietricia S. A. Produtos Daaéticos e Nuiricionais.
N9 531.212 - Cia. Nacional de
Artefatos 1Vietálicos Almac.
N° 534.213 - Misaal Corretora
e Acamini siradora de Segtuas Lt;da.
N 9 531.217 - Mas Corretora e Administradora de Seguros Ltda.
N9 534.223 - Confecções Buhata
Ltda.,
No 534.221 - Franceschini &
Franeeschini.
N° 534.232 - Associação Ferroviária Bras.
N9 534.234 - Fábrica de Cala
e Chocolate moinho de Ouro E. A.
No 5334.249 - Paulo de Camargo
Broca.
Nu 534.251 - Astral Conservadora
de Elevadores Ltda.
Nu 534.255 - W Fernandes.
No 534.355 Coma e Ind. Mattos
Rocha S. A.
N 9 534.259 - Inds.
Químicas
Castro Gonçalves Ltda.
N9 534.260 - Inds. Químicas Castro Gonçalves Ltda.
N9 534.322 - Moinho Santa Rosa Ltda.
N9 534.323 Moinho Santa Rosa
Ltda.
No 534.332 - Criai Publicidade
RepresentacõeS Ltda.
N9 534.357 - Aktieboiaget Asira, Apotekarnes Kemiska Pabriker.
NQ 531.229 -- Frações Educativas
Docorfesta Lida
N° 534.375 - O Cesa.r das Sedas
Ltda.
•
Nu 5334.370 - O César das Sedas
Ltda.
Nu 534.497 - Gilberto da Silva
Andrade,
No 535.0a; - Sigma Engenharia e
Representeaties Ltda.
Na 535.059 - Augusto Gomes.
N9 535.070 - Georgina Fernan•
des de Jesus.
N9 533.072 Confecções São Nico/au Ltda.
N 9 535.073 - Carter Rolamentos
Ltda.
NU 535.074 - Confecções Avi
Ltda.
No 535.075 - Torrefação Recoral Ltda.
N9 335.077 - Valônia Imobiliária
e Adm. Ltda.
N9 533.079 Confecções e Tecidos
Eleten Ltaa.
lau 535,030 - Fotocópia Laacoln
I tala.
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N9 535.081 - Wolcart Auto Peças Ltda.
Ultrasinus ApaN9 535.082 relhos de Precisão Ltda.
N. ° 535.083 - Quhnicolort Tintas
e Vernizes Ltda.
Nu 535.084 - Internacional Decoracões e Pinturas Ltda.
No 535.086 - Marilla Máquinas e
Acessórios Agrícolas Ltda.
al9 535.087 - Carter Rolamentos
Ltda.
Nu 533.090 - Saturintur Comercial Ltda.
Nu 535.098 LaLb. Técnico de
Protese Sg. Ltda.
No 535.099 - Comp.
Industrial
de Graxa e Adubos Ciba.
Nu 535.116 - Reflivo Representações e Distribuições em Geral Ltda.
la9 535.121 - Miguel Stanula.
N9 535.126 - Caristrutora Canada S. A.
Nu 535.137 - Parbwerke - Aktiengesellschaft Volta. Meister Lucila
& Bruning,
Nu 535.170 - Mattel Inc.
Nos 533.181, 153.182, 535.183, • ••
135.181, 533.185, - Bial Farmact:u'Lica Ltda.
Nu 535.186 - Alcino Gitahy Kohly,
N9 535.197 - Zelman Sirota.
N9 535.201 - Fibraplastic Ind.
e Com. Ltda.
Nu 535.221 - Empreendimentos
Unilar Ltda.
N9 535.245 - Armazens Gerais
Stio Sebastião S. A.
No 535.216
Redlimit S. A. Equipamentos Industriais.
NUS , _ 535.251 - 535.252 535.253 - 5355.2a4 - 555.25
535.236
535.237, -- 535.2558 -535.259 -- 535.2;0 -- 535.261
-535.282 -- 535.263 -- 535.284 -535.385 -- 635.266 -- Plena Ber1eaut & Cia. Ltda.
G

Nu 535.259 - Representações Caçula Ltda.
N9 535.311 - Rene Jorge.
Nu 535.313 - trema S. A. Ind.
de Refratários e Materiais Ana
Acidos.
Nu 535.329 - Hercules S. A. Fab.
de Talheres.
No 533.335 - Distribuidora Campineira de Bebidas Ltda.
N9 535.329 - Alberto Pieralisi.
N9 535.348 - Sérgio de Mello
Nunnes.
N9 533.377 - Metalúrgica Kikr
Ltda.
Nu 535.379 - Confecções Lorc
Ltda.
Nu 535.392 - Induconor S. A.
Ind. e Com.
No 335.393 - Induconder S. A.
InJ. e Com.
Nu 535.430 - Eletrônica Edarsoii
Ltda.,
N9 535.492 - Saga Ind. e Com.
de Aparelhos Elétricos e Iiria:acõe:
Come rcieis Ltda.
N9 535.5,1 - Calçados Ma Ltda.
N9 535.543 - O. Niço i s Impa Li.
natada.
N 9 535.576 - Airton Figueiredo
Montenegro.
Nu 535.533 - La b. Frunitost S.A.
Nu 535.553 - Caraillo D'Almaian.
Nu 635.557 - J. Monteiro & Filhos.
Nu 525.583 - Casa Santo ant3nio
Fe5r aarms e Louças Ltda.
Nu 535.539 - Casa Santo antafio Fe r raaans e Loaças Ltda
'Nu 535.590 -- Bealaraino .laigusto
Martins
NU 525.593 -- Artes Graficas Guarani Ltda.
Nu 535.604 -- Artes Gráficas Guarani Ltda.
N9 535.621 - Dam Souza Lara e
Manuel Martins Ferreira.

CONSTITUIÇÃO
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DO

ESTADO DA GUANABARA
COM A

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 1
.DVIUWAÇÃO

N9 843 ( 3, edição)

PREÇO: NCr$ 0,27

A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembõIso Postal
Em Brasília
Na sede do D. I. N.

-----satt.1110%.~11•611111~"

No 535.655 - Cia. Eletaomecanica
Calma,
N9 535.682 - Saftpat Sce. Financena paranaense Ltda.
Nu 535.610 Fbra - Soc. anônima Técnica de Els-r i bulaw c15 Valares.
Nu 535.691 - Fiara Soc., AnoniMa Técn i ca de D i sttibut ção de Valores.
Na. 535.695 - 535.696 - 535.597
-- 535.698 -- 535.699 . -- 535.700
535.701 -- 535.702 -- 535.70? 533.704 -- 525.705 -- 535.03
535.707 --- 555.703 -- 555.709 -535.710 -- 535.711 -- 555.772 -a
533.713 -- 555.734 -- 535.713 -=
535.716 -- 5 5.717 -- 535.1 -a
535.719 -- 523.720 -- 525.721
535.722 -- 553.772 -535.725 -- 533.7 • 73 -- 573.727 -535.728 - 593.779 - 523.'73z 535.731 - 575.7i - raiva S..A. Com . e Ind. e Ima.
N 9 539,77 - Drntarlo Faian
laq 515.753 - Lanches L 5eaor Liniitr da .
la9 535.757 - aalch
N 9 535.735 - Calcaitento S.. lana
Com. e Ind.
1\ 9 .. 5';3.753 - Construtora I1oltz
Cut y Ltda,
1\19 533.4'90 - T;ansportatIp'..a Rodov iária Logoia Laia.
Nu 35.8:1 5 -- 7'n2. e Com. ac Tecidcs e cor/ama-as Pareinex Taxai.
N" 5°3.821 - Atanazem ao C oln5rcio TU/a.
N" 535.824 - Paccmaba Ind. 5 Comelai° ee Paadnics Quira ices e Matenra B.iracos
Nu 535.833 - J.icques Paciialcal
N9 533.281 - Via^-ao Real Mineaa
de ônibus Ltda.
N9 535.943 - Genéz i o So t iza Das.
NQ 525.912 - Soc. Geral de Superintend 5ncia Ltd.
N9 535.793 - J. A. de Azevedo.
N9 335.516 - Ind. e Com. da Tecidos e confecções- Arnomax Ltda.
Na 535.318 - Ind. e COM. de Te-,
eidos e Confecções Arnomax Ltda.
Nu 535.933 - Consórcio Nac'onal
de Com. e Turismo S.A.
alu 535.984 - Ceci - Conselho Fspealalizado de Carretores Imobiliários Ltda.
159 535.988 - José Molar°.
159 535.999 - Timm Imobirária
Representações Ltda.

A.=

Nu 533.885 -a- Metalúrgica Wailig
S.A. - Prossiga substituindo a cl.
' 50 pelas classes: 25. 28, 32, 38 e 49.
' N9 533.967 - Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Su14 Pros.
siga' substituindo a cl. 50 pela 38.
e apresente etiquetas mais nítidas.
Nu 534.099 - Nelson Rodrigues
Guimarães - Prossiga com inclusa()
na cl. 33.
N9 534.189 - Estética Decorações
atcla. - Prossiga .substituindo a ca
'6 pela 33.
N u 534.191 - Cia. Internaciona de
-.31scos e Filmes - Prossiga substia
atado a cl. 32 pela 38.
Nu 534.227 - Empraza Lotérica
'Iorte Paraná Ltda. - Prossiga subsa tuindo a el. 50 pela 49.
N9 534.344 - caixa Econômica ES.
'aduai do Rio Grande do Sul. •-•
arossiga substituindo a cl. 50 pela
N9 C,;# .071 .- Madruaada Mato
e Derivados Ltda. - Pross i ga subsatuihdo a cl. 50 pela 38.
N9 535.076 - Sena Imobiliária
Construtora Ltda. - Prossiga subatautindo a cl. 50 pela 38.
N9 533.089 - Scturin Comercie! da
5a,ansae5tes Ltda. - P rossiga subs! titulado a el. 50 pela 33.
N9 535.108 - Olinda .TaUm!e Nina,
mori - Prossiga incluindo a cl. 33.;

. 11.50 Quinta-feira. 6
_

DIARIO OFICIAL (Se:à"-ip

Aba de 19.,7

NOT9CIARIO
N9 536.375 - Soe. Mecânica para 536.943 -- 536.944 .- 536.945 -NO 535.111 - Carlos J. Dembinski Ind.
536.947 -- 536.948 536.946
e Lavoura S. A.
Prossigo substituindo a cl. 46 pela
No 536.376 - Soc. Mecânica para 536.949 -- 536.950 -- 56.951
Oposições
el. 9.
536.952 -- 536.953 -- 536.954 -'No 533.114 - Finato & Cia. Limi- Ind. e Lavoura S. A.
536.955
-536.956
536.957
-Casas Tigre S. A. Comércio e imtada. - Pros:iga incluindo a classe Ns. 536.377 - 535.38 - Soc. Mecâ- 59 6.958 -- 536.959 -- 536.260 -portação - oposição ao' têrmo:
•
•
38.
nica para Ind. e Lavoura S. A.
536.961 -- 536.962 -- 536.953 -- 745.434
- Frase: Ponha um Tigre no
NO 536.383 - Lanifício Sulriogran- 535.9134 r-- 536.965 -- 536.966 -N9 535.300- Alberto Octávio Con- derse
Motor.
S.
A.
536.967
-533.968
-536.969
-rado - -Pra:siga substituindo a el..
Smith, Kline & rrench LaboratoN9 536.397 - Morei Eugênio Torres tabaroa •Lubrificantes Bardahl S. A.
33 pela cl. 32.
ries (oposição ao térino: 150.172 França.
N9 535.349 - Amin Nesar Dormi N9 536.398 - Reino Construtora LiN9 536.975 - Norton Reis S. A., Marca Benetrex).
- Prossiga substituindo a cl. 35 pela mitada.
Comissária e Exportadora.
Inter-Americ an Orange-Crus h Com
23.
536.403
Cia.
de
Perfurações
No
PanY
(oposição ao têrmo '749.113 N9 535.428 - Casa Cruz .Calçados
Diversos
Marca: Gina).
Ltda. - P:ossiga sub:tituindo a cl. comerciais Ciperco.
N9 536.410 - Roseny Viana.
Polimatic Eletrometalurigica Ltda.
35 pela 36.
N O 536.144 - Valdir . Matins Falcão.
N9 536.421 - Dal Maso Engenharia - Prossiga-se
- Montea ens Indussubstituindo a classe 1 (cposiçt'a ao té'amo: 749.367 e
Administração.
Ltda
.
trio-is Manar thomsen Ltda. - ProsMarca: Flollymatic) .
pela 38.
DIBEL - Distribuidora de Pro- N9 536.435 - Cia. Nacional de Prosi ga • sa hstita indo a cl. 11 pela 16.
536.2056
Domingos
Quirino
NO
aias
Indusdutos de Beleza Ltda. (oposicão ao
datas Texteis Conatex.
No 535 539. - 1:Tont-arr
Ferreira
Neto.
Prossiga-se
substitêrmo 755.386, - Marca DISBEL).
triais Menet' Thornsen Ltda. - p-os-- N 9 536.506 - FASC.°, Indústria e
tuindo a clasOse 50 pela 38.
26 pela 16.
Wirtschaftsvereinigung Eisen-Uund
Comércio Ltda.
siga salai- i-aiial o a
536.436
Nucear
Adm.
de
SeN9
Stahlindustrie (oposição ao têmici:
•• N9 536.524 - Maria Termrha de guros Ltda. - Prossiga substituindo a '749.530
N9 525.328 - Orlais 'Agência de Jesús
- Marca: Stahl).
Reino Oliveira.
'turismo Ltda. - Prossiga sab .stituinclasse 50 -pela 33 com exclusão de foABC - Rádio e Televisão S. A.
N9 535.555 - Imporval Comércio e lhinhas (classe 32).
do a ci . FO pela :S2.
(oposio ão ao termo '755.238 - Marca
N9 535.991 - Drestan Rapresent e Imp. Ltda.
Imporval • Comercio 'e
NO 536.601 -- Casa Maia S. A. - Ouro Branco - T, 755.237 - Marca
NO 536.597
íd e . - Pros rig a substituindo-c5esT•
Prossiga substituindo a classe 50 pela Ouro Branco).
Imuort. Ltda.
a cl. FO peia 35.
classe 38.
Actomilaile Manufacturers Associa' No 535.999 - Marcella Mo l des ',ara No 536.520 - Mercadin.ho Leão XIII
No 536.635 - Comercial e Constru- tion, Inc. (oposição ao têrmo 760.398
Alto ro- lariak - persiga subo- Limitada. .
tora Graça Couto Medeiros Ltda. - - Marca: Automoville).
titUral o a cl. F.O asi a cl, II.
535.591 - J. Canas & Cia.
N9
Prossiga-se substituindo a 'classe 50 Monsanto Company (oposição ai)
Ne s36.5.93 - J. Canas & Cia.
Indústria pela 38, excluindo .memoranduns (clas- têrmo: 757.276 - Marca: Galvanex)
•N9 535.595 - Vidrolouç a
The International Nickel Company
se 32).
Com. Ltda.
Exned'iente da Seção
Inc, (oposição ao tênno 755.876 526.614 - Maná Auto Peças S.A.
N9
Maná
TransN9
536.653
Expresso
ame
Formal
de
Marcas.
y
de E
Marca: Incofil - T. 755.879 NO 536.5 1 5 - Frances e Hesser..
portes Ltda. -Prossiga-se substituin- Marca:
Incofil).
NO 536.631 - Barão, Ind. e Comér- do a classe 50 pela 38.
São Paulo Minas S. A. AdminisRio, 29 de março de 1967
cio Ltda.
No
535.665
Ind.
de
Artefatos
do1f
Schnabel
Negócios de Imóveis e ReNo 535.634 - A frei A.
Plásticos Impermetex Ltda. - Pros- tração,ações
(oposição ao têxin01-.
nresent
N9 535.5.4.1 - Sandm S.
Exl,r,rén cias
siga-se
substituindo
a
classe
50
pela
759,862
Insigna: S.P.M. - T.
No 599.643 - Ícaro Estôfcs em Ge- classe 38;
759.863
Marca:
São Paulo -- MiTérmes com exigências a cum- ral Ltda.
nas) .
N9 536.649 - Escritór i n Técaico
prir:
Expediente
da
Seção
de
Recepção,
""rsorrnac'ões Comerciais Ltda. (ETIC)
Santa Mônica, Empreendimentos
Informação e Expedição
No 533.009 - Silva & SarnmartaLtda. (oposição ao têrmo 761.363)
No 536.651 -- .Th(s9 Nale x ttda.
no Ltda.
Nom eCom.: Santa Mônica, EmRio, 29 de março de 1967.
N9 53 6 .675 - Titimpres Fitas Adepreendimentos Ltda.).
N° 536.013 - Rezende & Cia. Lia sivo s Ltda.
Santa Mônica Club de Campo (opo
Diversos
No 535.680 ---r Vicente Ferreira Famitada..
sição ao têrmo: '761.364 - Marca:
Irmãos- Vemura •& rias e nutro.1 - Vicente Ferreira FaNO 536.016
NO 510.875 - Imperial Chernical In- Santa Mônica).
NO 535. 66
C.
nlitrn,
dustries
Ltd. - Publique-se como
52'.918 - Irmãos Alvarenga. riasOe535.633
Oto Eatiingart, Indtria e Co- Shell Brasil S. A. prossiga-se, ao invés de exigência mércio
N
S. A. (oposição ao tkralo:
526.020
Irmãos
himonoto.
N9
como
foi
publicado.
(Petróleo).
756.749 - Marca: Cimianto) .
N9 536.021 - Renato Beagantini.
•
490.074 - The Grapette Compa- Indústria de Carrocerias INCAR
NO 5 35.604 • - • Shell Brasil S. A. ny,NOInc.
No- 5-5.023 - Angelo Ferreira de (Pet
- Arquive-se.
róleo) .
Ltda. (oposição ao térmo 756.768 Oliveira.
535.07 - .1, & E. Atkinson Li- N9 492.385 -- Lab. Químico Farma- Titulo INCAP).
NO
Castro
&
Garcia.
N9 535,025 mited.
cêutico Alfredo de Carvalho Ltda. Demercian & Cia. (oposição ao
NO 53'.083 - Imperial Cheinica)
No rd?,6.703 - 3. & E. Atkinson Li- Arquive-se.
a
tétano 756.836 - Marca: Vanjomar).
eat.
In.dast-ies aimit
mited.
•
Fenil Química S. A., Indústria e
São Sebastião
NO 536.130 Retificação de Clichê
, NO 596.7 1 0 - Flygt International
Comércio (oposição ao térrao: 756.813
de ArroP ?Ars G eras. .
- Marca: Fenix).
NO 536.142 - Real Moda Brasília Aktieliolaaet.
.N9 535.732 - Mendes Gomes & Cia.
119 532.951 - Tele Whisky - Bebi- Brasa, Representação de AutomoLtda.
das Merino S. A. - cl. 42 - clichê tores Ltda., (oposição ao têrrno '756.731
N9 536.143 - Panificadora' Cruzeiro N9 535.72:1 - P ols -g? ri a. Ltda.
publ. em 29-5- 62.
- Marca: E' Uma Brasa Mora).
Ltda.
S.
A.
dio
crors
525.90
mi
NO. 532.952 - Tele Ron - Bebidas Anderson, Clayton & Co., S. A.
No 536.159 - Pada ri a e Confeita- NO*
do
Fersil
Ferovias
No 536 .757
Merino S.A. - el. 42 - clichê pupl. Ind. e Com. (oposição ao têrmo:
ria S erit o :Antonio Ltda.
ell Ltda.
No 52,5.356 - Org Comercial CM Bre
epar, Comércio e emNO29-5-62.
- Marca: Tip-Top).
No
536:774
Cor
533.023
I.B.T. - Apollon '756.610
redalo '`-'1'nfi•-,s Ltda.
Coluna S. A. Gráfica Jogos e
Renres. Paraná Ttrla..
•
Fanzeres
cl.
32
clichê
publ.
em
535.157
M.
R.
Reis
&,
Cia
No
Brinquedos (oposição ao termo: ..
N9 536.778 -• Francisco Batista Si- em 29-5-62.
Ltda..
756.715 - -Marca: Coluna).
queira.
Emptre, Indústria Nacional de
N9 532.953 - Tele Rum - Bebidas
No 525. 19gvaia m. rheaaaa
.NO 525.01)3 - reilne Ceceacci.
Merino S.A. - ci. 42 - clichê publ. Rádio e Televisão S. A. (oposição
Edilardo Pires &
N9 529.15a
N O 536.864 - Biofarrna Société Ano- 29-5-62.
ao térmo: 756.648 - Marca: Imnere)
Decorações Modela nyme.
NO 595.165
Vulcania, Indústrias Alimentícias
Limitada.
535.367 - Cia. Eletromecânica No 533.200 Lorraine Societe Ltda.
NO
(oposição ao têrmo 753.678)
NO 536.170 - Panificadora Utinga Calma.
Le Carbone-Lorraine - el. 5 - cli- - Marca:
Neusa).
Limitada.
536.858 - Brasimet Comércio e chê publ. em 7-6-62.
NO
NO 535.202 - A Sakalauskas
S. A.
Indústria
Cia.
Distribuidora
de Valores Co533.302
Vinho
Marquês
DamiNO
NO 536.208 - Domingos Quirino NO 536.63 - Mademin Com. e In-. eri
dival, Crédito, Financiamento e InFah. de • Bebidas Damieri
Fermaia Neto. -.
dústria
Ltda.
vestimento
(oposição
ao têrmo:
Engas S. A., Eng. No 536.8'75 - Calçado Lecy Com. - cl. 42 - clichê publ. em 8r6-62.
NO 536.212
756.790
Marca:
Cofival).
•
de
Seguras.
Adm, de BenS .e
NO 533.303 - Vinagre Soberano Da- Pan Produtos Alimentícios Nadoe Ind. Ltda.,
mieri - Fab. de Bebidas Damieri.
N° 536.214 - Fornecedora de ProduNO 536.897 - Paulo de Freitas Mer- Ltda. - c). 41 - clichê' publ. em naisS. A. (oposição ao têrmo 755.758
tos Alimentícios Aurora Ltda.
- Marca: Jupiter) .
cadante.
N° 536.231 - Bar e Restaurante NO 536.898 - Eulália Moreira 8-6-62.`
Parson & Souquet' Ltda. (Diso-0
Joana D'Arc Ltda.
No 533.415 - Confecções Anuria - ao têrmo: 755.804 - Marca: P-B).
Correia. •
N9 536.234 - Restaurante La CortiRiyad
Hafez
Salch
Askari
cl.
36
"N O 536:917. - Germano Celso SchCasa /Calchi S. A. Ind. e Com.
na Ltda.
clichê publ. em 12-6-62.
wartz.
(oposição ao têrrno 756.702 - Marca
N9 536.242 - Fáb. de Calçados San- •NO 536.918 - Com. e Ind. Alves
N9 533.642 - Encal Encal Ser- Americano.).
ta Mônica Ltda.
Peixoto S. A.
(onosirão ao
Marion a & Irrr
de Construções Civis e IndustriNo 536.249 - Aracol Ind. e Com.
NO 536.921 - Ynar Artes Gráficas viços
ais - cl. 33 - clichê publ., em 13-6-62 têríno 753.633 - M e rca: Marize).
de Adesivos Ltda.
Limitada.
NO 533.656 - Brinde - Cia. CesNO 536.253 - Farmácia Merlin LiS.A.
Indústria •de Bebid 32.3024 -- taxi
57.923
Ns . 535.922
Ind. de Óleos Vegetais - cl. 41 ‘onoeir-fika • Tio 1.--rea: I 53.796
mitada.
535.927
-536.926
535.925
536.256
Itnagril
Auto
Peças
clichê
publ.
em
13-6-62.
NO
Marca: A C-:ructia)
536.928 -- 526.929 -- 535.920 -Limitada.
$."2. A 11..1.,
535.O32 - 5!i6.923 - No 533.691 - Comera ialMáquinas' • Emieréaa
NO 535.261 -- Trinsparagmay Trans- 5se.931,
ci4r
e
Tivmortci,.F.s aono, c°')
,
Come
-4Comercial
Máquinas
Ltda.
9 39.924 - 525.925 - 525.926 portes Rodoviários Ltda.
- Cl. 17 e 33 - clichê publicado ern "rn 1--êrnii "756.603 - Marta: D.a
,
N° 535.301 -- -Ouracour S. A.. In- 535.937 -, 536. 090 .
Anid).
536.940 -) 535.941 - 535.942 - 13-6-62.
dústria e Comércio.
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Ke.Spar-Winkler & Co., Inhaber
Fábrica de Inseticidas Agromenka ABC Rádio e Televisão S. a. .(opoIndustrias Gessy Levar S. A. (oposição ao têrmo 756.617 - Marca: Ltda. (Oposição ao têrmo: 751.213 sição ao termo:. 760.824 - Titulo de Dr. A. F. Schenker-Winkler c Da
Estb. A Voa de Ouro do Sart% Xa- R. Burkard-Schenker (oposição ai
- Marca: Dedetox).
Pinheiro).
têrmo: 758.194 - Marca: Sapal).
Masaji Tramo (oposição ao ter- vante) .
Companhia Brasileira de Comércio mo: 751.213 - Marca: Dedetox).
General Eletric Company (oposição
Herm. Stoltz S. A. Importaçao
Internacional. (oposição ao tkaano:
Trivelato S. A. Engenharia In- ao têrmo 756.178 - Marca: Video). Exportação e Comércio de Máquina:
755.805 - -Marca: P. B. - T.
dústria e Comércio (Oposição ao São Paulo Alpargatas S. A. (opo- (oposição ao termo: 758.266 - Mar
756.803 - Marca: P B).
sição, ao termo: 760.206 - Marca: ca: Balta.
Colgate-PaImolive Company (apo- termo: 759.227 - Marca: T).
Borg-Warner Corporation (oposi- T. 760.189 - Marsição ao têrrao 756.453 - Marca:
Volkswagenwerke Aktiengesells- Tuw'ill-Sport
ção ao têrmo: 757.456 - Marca
ca: Help-Sport).
Boligna Mágica).
chaft
(oposição
ao
têrmo:
757.282
ABC-Rádio e Televisão S. A. (opo- Borg-Mar).
Indústrias Gessy Levar S. A. (opode Propag.).
Indústrias Kaiser Argentina S.A'
sição ao têrmo: 760.195 - Marca:
siçoã ao termo: 759.332 - Marca Sinal
Imperial
Chemical
Industries
LiIndustrial, Comercial Y Financiero
B iskul - T. '759.325 - Marca: Biski) mited (oposição ao termo: 758.30 Imbra.sil).
Aval S. A. Adrainistracão de Va- (oposição ao têrmo: 757 ..875 - MarTintas Publicidade Internacional
lores (oposição ao termo: 757.303 - ca: lhe).
Limt fada (ouosie5.o ao têrmo 759 509 - Marca: Molucid),
Companhia Industrial Farmacêu- Marca: Do Val),
- Marca: Publitas).
Kaspar-Winkler & Co., Inhabel
tica
(oposição ao têrrao: 756.'717 Companhia Jansen, Agricultura, Dr. F. A. Schenker-Winkler & Dr
Ccané.rcto e Indústria de Bebidas Marca:
Furadiarin).
Indústria e Comércio (oposição ao R. Burkard-Schenker (oposição ao
Ivoran S. A. (oposicão ao termo:
Editora Ypirangs, S. A. (opca.ftção termo: 760.525 - Nome Com.: Fri- têrmo: 758.174 - Nome Com.;
761.C35 - Marca: Mata-Onça).
Sapal - Soc. de Materiais Decorati.
.1. A. Henckels Zwil/ingswerke Ak- ao têrmo: 756.972 -.Marca: Seleção gomar Itajubá Ltda.).
C. F. R. Confecções Francesas vos Ltda.).
tiemaa. ellschaft (opoaiaão ao termo: Canarinho - T. 757.800 - Marca:
Reunidas S. A. Indústria e Comér751.7°3 - Marca: Schop).
Seleção de Ouro).
Record de Serviço:
cio (oposição ao termo: 751.212 - deDistribuidora
Aval S. A. AdYnin istraa5a de VaImprensa Ltda. (oposição ao terThe
Scotch
Whisky
Associatiou
MarcaMias
France).
'757.917o
ao
têrmo
lores (onosi ar,
- Marca: Decorama
(oposição ao termo: 757.806 - MarA Companhia Antarctica Paulista mo: 762.125
11araaca.: Aval) .
762.126 - Marca: Discaram:
Indústria Brasileira de Bebidas e -- T.T.
Coafec-fias Cbaster S. A. loposi- ca“- Lord Nelson).
762.127 - Marca: Mundorama)
agai no termo 760.830 - Marca:
Eletro Metalúrgica Universal Ltda. Conexos (oposição ao termo: 756.973
Tewa - Engenharia e Construções
Marca:
iVioreninha.
do
Sul).
Bailar).
(oposição ao têrmo: 756.196 - Mar
(oposição ao termo: 759.542
Instituit National Das Appellations -Ltda.
-ca:Universl).
Marca, Teca).
Srio Paulo Alnaraatas S. A. CopoVins
et
Eaux-de-vie
D'Origine
Des
•
slatia ao têrrno: '760.'772 - Marca:
Armações de Aço Probel S.A. (apo- (opoiçao ao têrmo: 760.267 - Ex- Parfums Marcel Rochas (oposiçãe
ao Tênno • 759.039 - Marca: Fanara
Proliae - T. 7a0.4a9 - Marca: sição ao termo: 757.616 - Titulo: pressão
Navacrvl - T. 70.512 - Marca: Ultraflex - T. 757.873 - Marca.: L'eau). de Propaganda: Fine a Chie). •
Brio.
Zincobel - T. 757.787 - Nome goma
Celane,se Corporation of America S. A. Tubos Brasilit (oposição ao
/re.afé Ilraliaatria e Comércio Bel-Lustres Ltda.).
(oposição ao termo; 756.868 - Mar- têrmo: 540.322 - Marca: Fibrac9a Caf4a Pina s S. A. (oposicão ao
Celanese T. '756.869 - Nome te:).
terrnn: '7a1.. sr5 - Marca: Yausobtasil Dana Corporation (oposição ao ca:
- Indústrias QUittliCaS a
Com.: Celanese Teaelagem. do Brasil
7a1.400 - Marca: Café Bra- termo: 756.743 - Marca: RO),
Texteis S. A. (oposição ao tema:
Bicicletas Monark S. A. (oposição Ltda.).
s11-,Truauni) .
Indústrias de Tertis e Artefatos de 760.448 - Marca: Ariella)
Pa n Pm .,-fep n 'Airwavs. Inc. (opa- ao termo: 756.504 - Marca: Monark- Borracha
Iria Ltda.. (oposição ao
alasa ao termo: 761.969 - Marcar. king).
A Companhia Antartica Paulista,
Termo: '758.049 - Marca: Tricam- Indústria
Clinnera.
Brasileira de Bebidas e
São
Paulo
Alpargatas
S.
A.
(opopeão).
aanag aaaaa loaad oRaasil 8 A. sição
Conexos (oposição ao termo: 757.208
ao
têrmo:
760.985
Marca:
Herm.
Stolta
M.
A.
Importação,
(oaa- tag n ao térrno 753.481 - Mar- Marca: Caninha Neide - T.
Carroção Far West - T. 761.123 - Exportação e Comércio de Máquinas '757.414 - Marca Otard Duduy).
ca: 1ctR). .
Manufatura de Brinquedos Estre'171a Maanavna Comnany (onosiagc Marca. Gogo - T. 760.896 - Marca: (oposição no termo: '758.265 la S. A. (oposição ao têrmo: 757.874
Boita).
Pt fama 758.225 - Marca: Ma gna- Del Praia).
- Marca: Esthela).
Toni .
i\a:aa-mat
coaaaany (oposiaão
Cooperativa Vinícola Caxien.so
Ltda. (oposição- ao têrrao: '761.123 RO tê" rvI n 759.335 - Marna: Biski.
Marca: Capelinha das Pedras).
:-- 'V. 750.9,32 - arca t.
Pia aa-lal do camércin e da PraOolihrl Lighters Linaited (oposição
ditra a E3, A.. ~to. Winanciamen.o
ao termo: 757.588 - Marca: ColiWewurtáng." 11 (^"n 5 f0t4o on termea
belo T. 757.590 - Marca: lhe7g1a 7q4
?some Com.: 'Panca P1light - T. 757.589 - Marca: Can,, o ~4.1 0.
fn ame.," 8. A. brette) •
T. 7a1 ,7aa
?açamar Banco Pinar!.
Magnesita S. A. (opoição ao teraaai R. I\ int. n r-rf)Rs01
mo: 762.536 . - Marca: Orraac - T.
721 .tro aapialaaaaaa abaaaiana Sal a762.360 - Marca: Arcai.
S . A . revaaa'aao ao termo 758.959 . White -Motor CorPoration (oposiaaa-aa. am ai() ,
ção ao termo: 759.742 - Marca:
Rio - T. 758.938 - Marca: Leo),
Sociedade Técnies de Materiais
Sotaina S. A. (oposieão ao termo:
Alua Alumiruo do Brasil S. A.
758.985 - -Marca: Sotepla).
(oposição ao termo: 760.018 - MarKina. Indústria e Comércio S. A
ca: R-5).
(onosição ao termo 756.980 - 1119 T
International Basic Economy CorCora).
poration (oposição ao termo: '756.953
o
PAsto de Gasolina Anchieta Ltda
- Marca: Sol Nascente).
(onosicão ao têrmo: 741.294 - TI
Unilever Limited (oposição ao tertain• A ne.hieta Ana-tato).
mo: 757.073 - Marca: Nobellux).
David lierezovsky Neto (oposiçtin
ao têrmo: 774.159 - Marca: DalLeila & Fink Caribbean CorporaDIVULGAÇXO N. o 972
ben).
tion (oposição a0 tkrme: 759.965 Natur Alimenticio-, S. A. (opas!.
Marca: Lady Only).
çâo ao tèrmor 753.707 - Marca: Naentaliria, Inc (oposição ao termo:
tura).
759.149 - Marca: Karina),
PREÇO NCr$ 0,2D
Moinhos Brasileiros S. A. Mobrasa
Esfinge S. A. Comércio e Impor(oposição ao termo: 756.991 - Martação (opcçação ao termo: 757.269
ca: Mobrasa).
- Marca: Exotica - T. 757.263 Marca: Eiroticas).
Companhia Cervefe:ria Brahma
(oposição ao térmoo: 761.841 - MarFrancesco de Capitani (oposição ao
ca Continental).
termo: 757.374 - Marca: Wandeca),
Ind. C. Olivetti & C. S.p.A.
Kibon 3.1, (Indústrias AlimentíA VENIDA2
(oposição ao têrmo: 756.051 - marcias) (oposiçao ao termo: 757.382 ca: Gobbi - T. 756.058 - Marca:
Marca: Ketampero).
Gobbi - T. 156.059 - Marca.: GobNa
Gaanarma
Indústrias York S. A. Produtos
bi - T. 756.060 - Marca: Gobbi
Cirúrgicos (oposição ao termo:
Seção de Vendias: Avenida Rodrigue g Alves na 1
T. 756.061 - Marca: Gobbi).
757.254 - Marca: Qif).
Panei S. A. Incorporadora e AdAgência 1: Ministério da Fazenda
Mário Dal Piore (oposição ao terministradora de Imóveis (oposição
mo: 754.728 - Marca: Pingo de OuAtende-se
a
pedidos.
pelo
SCZVÉÇCa
de
Reembiilso
Posud
ao têrmo: 759.267 - Marca: Real).
ro).
R. B. P. Engenharia e Construções
Duracour S. A. Ind. e Com. (opa..
Ltda. (oposição ao termo.: 754.936
Em Bwasiiia
sição ao termo: 757.158 - Marca:
- Marca R. B.).
Duralez) •
Na Sede do D.I.N.
Mercansul S. A. Mercantil e Im!bramar( Indústria Brasileira de
portadora (oposição ao termo.....
Materiais Para Polimento S. A.
o
159.448 - Nome Com.: Mercantex
(oposição ao têrmo: 757.194 - Marca
swomemeeme==11,n=ietucaasseer
Indu trio e Comércio Lida).
Clipper Diamond).

SALA I' I
EDUCAÇÃ

1
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data ea publia.açao de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 20 diaa
poderão apresentar suas oposiçõe ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
e 14' aue se deslocam num plano
horizontal comandados Pe l as grandes
hastes 11 e 116 e cara: . ano cada
De 17 de novembro de 1961
um ,por deslocar comia, asma esR querente: Alcino Monteiro Avi- cala ligeiro-frente mama, que à escala da fotografia, no caso fa =
do._ - Pastada da Guanabara.
1
Titulo: Estéreo - Retificador Lo- fo
- fo), 'as extremidades inferiocaeor - Vertical: •
5
de três hastes das quais duas ,17
1) astereo - retificador - loca- res
destinam a acionar os meaor - vert_coa, cora sreendendo ama ecan17' se
duplos produtos, 18, 19
estrl . a aisposta em tras 20 e 21ase dos
seu corrcaeondente) capaplanos horizontais ourata-satos e distanciacios e-:tre si é caracterizado ssor oca cie mat- ilizar os duplos produduas gratulas ha...tas 11 e 11' que ma- tos das ngente dos angulas -e
taria azaan o. raios perspectivas do w de inclinação da fotografia pelos
ponto (assar; ado ligara os diferentes desl•ccamentas IMa e ILa das extregre. . dos citados pianos midades das respectivas hastes nas
e sao movimentadas por meio els pe- direções dos eixos coordenados X e
ças espaciais corno corredl_ds, torres Y, duplos produtos êsses expressos
8, me:- sustai i;es e 9 e demais per- por 2 Iada tg e 2ILw destinando-se
terceira haste, 22, a deslocar o sutences adaptados ao carro do X de
um enorderiatoa ealo instalado sabre porte da fotografia, 27 para sua po,ano inferior da estrutura e que s:ção ratificada, através dos mecanismos retificadores •26 e 38, que . f apermitem afastar ou aproaimar
extra' :dadas das grandes hastes re- zem deslizar sôbre a dita haste carlativamente à suai posição vertical e da: diuridos de auvas, 24 e 25 que,
paraie ameate ao eixo do X aevan- em al açã . à sua posição origem. são
ta-las verticalmente de grandezas c.- .Doados verticalmente da se-mi-soIgue is. possibilitando. ainda ao coar- ma algébrica dos duplos produtos ci,: duttografo os meios capazes de des- tadas..
loca-las, na escala 'do desenho e pa5) - Estéreo - retificador - loaalemmente ..o eixo do X dos movi- cador
vertical, conforme reivinditrantos básicos oue irão acionar to- 'cação -em
1, 2, 3 e 4 é caracterizado
dos os dispieiSads mocanicos ( apa- pelas rnecan-a 'dos duplos produrelho.
tos citados no ponto 4, compreenden'2) - Estéreo retificador - lo- do, cada um, uma haste 17, relativa
cador - vertical, conforme reivindi- ao , e 17' .ao w que, ao ser deslocado c. - 1, ;mpreende ainda ,no cada, eiaae um movimento de torplano euperior da estrutura, cardans aão a si meixo horizontal 18, distanprovidos de luvas ,12 e 12', que ma- te 171,36 mm do plano horizontal
t m os pontos de apoio das em que é movimentada a extremigraades hastes e são caracterizados dado inferior da dita haste 17, e
pr- serem montados sôbre pequenos orientado perpendicularmente ao eixo
carros capazes de serem deslocados coordenado ao qual Se refere a in-•
automasicamente, quando introduzi- _linação da ' fot a eixo horizontal
dos no aparelho os valores e w êsse. 18, que se finda., no centro de
referentes às inclinações das fotogra- uma barra provida de fenda 19. feita
fias, em sentidos .cruzados e paralelos ao 1. ':o do seu comprimento e que
aos eixos coordenados do X e do Y, ao ser inclinada pelo dito eixo, desnas grandezas correspondentes às co- loca automateamente por meio de
ordenadas dos pontos principais das um pino nela introduzido, uma peça
fotografias tomando-se como origem com guias 20, de um valor linear
Igual ao duplo prridato da tangente
seus pontos isométricos (PIa
PIaaw 9Ia , e PIaw') e materiali- do ângulo de inclinaç'ao da foto pela'
radas numa essala cuja ampliação coordenada ratificada do ponto obéa nie-ma estabelecida pela relação servado, na escala detarminada de
entre a dis:ância focal da _câmara fa citada em 3, e tendo como oriempregada e a distância que vai dos gem o ponto isométrico I, oxpressó
pontos de apoio das grandes hastes por 2 IMa ta; e- 2 ILa tg w, sendo
valor da inclinação representado
ao plano horizontal dos carros co- opelo
afastamento do pino existente
mandados por elas, no plano interria peça 20 de sua 'posição origem, no
tinedi ário da estrutura .
prolongamento do eixo horizontal, 18
• . - Estare() - retificador -1()-. e canta() da peça com guias 20 e, a
cador - vertical, conforme reivindo- coordenada do ponto observado macedo em 1 2, é caracterizado .por terializada pelo desloéamento da expossuir no Plano intermediário da tremidade da haste 17 na direção do
estrutura carros, 14 e 14' que se eixo coordenado correopondente.
deslocam num plano horizontal afas6) - Estreo - retificador - locatado dos pontos de apoio das gran- dor - vertical, conforme reivindicaLes haste de uma distância fa, pou- do em 1, 2, 3, 4 e 5, é caracterizado
co maior que a distância focal da pelos mecanismos retificadores 26 e
câmara empregada (no caso fa = 38, que tS"-n,por finalidade movimen1
tar automaticamente e em direção
to - fo), carros esses movimen- verti
oal cardans provira:ia de luva, 24
e
25, um 24, no plano superior da
11
e
11'
tados pelas grandes hastes
estrutura, st. !indo de apoio à ter(Ias grandezas ima e ILa correspon- ceira
/uva-- :2, citada no ponto 4. e
dentes às coordenadas retificadas do outro 25,
situado num plano horizonponto observada e na escala resul- tal afastado do plano do, primeiro
tante do afastamento entre o plano cardan da distância focal nadiral da
Lor:
e os pontos de apoio ci- ealmaaa empregada, e cujos deslocatados no ponto 2.
•
mansos horizontais são transmitidos
4) - Estereo - retificador - lo- ao correspondente suporte da fotocador -- vertical ,conforme reivindi- grafia, cardans êsses capazes de secado em 1, 2 e 3, possui no plano rem deslocados automaticamente e
Intermediário
estauturascarros 14 em direção vertical, o paineira, 24
a.

RMC -N 9 134.246

TERMO N9 135.874
da semi-soma algébrica dos duplos
produtos citados no ponto 5 acresciDe
23 de janeiro de 1962
dos da soma. algébrica das parcelas
f e2 f w obtidas através de
"Aperfeiçoamentos em prensas
discos com fendas excêntricas e pa- pneumáticas para. micromecânica".
rabaacas el... função de e w, que
C antrôles Automáticos Sermas Lia
somadas a distância focal fo forne- mitada, firma brasileira, industrial,
cem a distância focal nadiral fN, (2 estabelecida eni Santo André. Estado de São Paulo.
2 IL1 tg w -1-• 2 f
tg
2 f w), e o segundo, 25 ,de apenas a sémi-soma dos duplos produP01: Los Característicos
tos citados em 5, (2 IM1 tg 2IL1 1. Aperfeiçoamentos em prensas
tg w), o que é conseguido com a a pneumáticas para micromecânica., do
aplicação de cada duplo produto à tipo que compreendo uma base que
extr l ade de um par de hastes, se
prolonga em uma de suas extre23 23' e 37 e 37' no centro das quais midades
era coluna vertical com treé colhida como resultante, a soma cho extremo ortojonal voltado na dialgébr a daqueles produtos por um reção da extremidade oposto ds base
aos eixos dos cardans providos de luêste onde é previsto o pistão
vas que unem, pelo centro, os pares trecho
suporte da ferramenta cara:t erizade barras .
! dos pelo fato de o referido pistão ser
retificador - lo- ligado através de duas tubulações
•- Estéreo
dor
vertical,
conforme
reivindiaos terminais de saída de ar ao disc
cado - 1 -- 2 - 3 - 4 -- 5 e 6, positivo de comando sendo ambos
é caracterizado, pelos dispositivos dos providos de válvula de regulagem de
PI. 33 e 33', que têm por finalidade P' --aern de ar comandadas e terdeslocar automaticamente os supor- namente através de •botões; e anda
tes das fotografias 27 e 27', quando os tipos terminais ligados a condutos
introduaidos os vnares e w refe- com dirivação para um alojamento
rentes às suas inclinações, das gran- cilíndrico de onde parte uma outra
dezas PI e Piar, coordenadas do , derivação oposta aquelas esta por sua
ponto principal P em relação ao pon- !vez, ligada à entrada de ar provito isométrico I, o que é obtido pelo da de terminal para. receber a tubu'deslocars ento da extremidade de uma lação proveniente do reservatório.
. 46 de uma grandeza pro- 2 - Aperfeiçoamentos em prensas
norcional ao valor da inclinação e no pneumáticas para micromecânica,
sentido d s'a, sôbre uma base provida como reivindicados em 1, ser previsde sem fim 45, colhendo-se a uma ta pelo fato de, no alojamento cilíndistância fixa "b", da base. o dese- drico mencionado em 1, ser prevista
jado deslocai- .ento PI. por uma has- uma haste dotada de dois trechos de
te com guia 48, .,ando o ponto de Menor diâmetro ,os quais direcionam
apoio. 47, da alavanca, situado a uma o ar proveniente do reservatório para uma ou outra salda, quando a
distânc'a variável a -a b da base.
dita haste é movimentada axialmen8) - Estéreo - transformador - te, quando arlonada por alavancas
locador - vertical, conforme reivin- e -deitas nos laterais do conjunto.
dicado em 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 e 7, é caracterizado -pelos disposi- 3. Aperfeiçoamentos em prensas
tivos das in s que têm por finalida- pneumáticas para micromecânica,
de deslocar automaticamente 3S car- como reivindicados até 2, substandans de apoio das grandes hastes, cialmente como deScrito e ilustrado
12 e 12'. quando introduzidos as va- nos desenhos anexos.
lores e w referentes às inclinações
das fotografias, das grandezas Pia
TERMO() N9 135.942
e Praw, coordenadas do ponto princiDe 24 de janeiro de 1962
pal Pa . em relação ao isométrico I e
na 'ala correspondente à distân- Requerente: Eatanislau Minikowski
cia focal ampliada fa, citada nos
da Guanabara.
pontos 2 e 3. e obtidas de modo idên- - alstado
Título: Alicates de alta comprestico r o c";ado . no ponto 7.
são.
9) - Estéreo - transformador locata.... - vertical, conforme reivin- 1 - Nôvo modal() de alicate de aldicado em 1 - 2 3 - 4 - 5 - ta compressão, caracterizado por ser
6 - 7 e 8, é cr-.acterizado por pos- provido do dois cabos rosqueados em
suir quatro botões referentes as in- forma de luva que se atarracham
clinações„ w, e w' das foto- saibre a alma do cabo fixo do alicagraaias. articulados às várias partes te, cabos êsses com formatos caractedo aparelho possibilitam-lhes os rísticos em suas extremidades e que
meios de produzir automática e con- perm o emprêgo isolado como torcomitantemente: nos mecanismos ce-fios direito e esquerdo ;e como
dos duplos produtos citados nos pon- chave de bôca para porcas e parafutos 4 e 5; nos discos com fendas sos d_ isoladores de pinos retos
2 - NU° tr. Mio de alicate de alexcétnricas e parabólicas dos mecade acôrdo com o ponnismos retificadores citados no pon- ta comprctrão
1, caracterizado por ser provido
to a; los dispositivos dos PI citados to
de
mordentes
e
compressores com cano ponto 7 e, nos dispositivos dos vidade em forma
característica paPIa citados nos pontos 2 e 8, os des- ra perfeito ajuste de chave de bôca
locamentos correspondentes às in- acessória, por sua vez, provida de
em forma característica pare
clinações introduzidas nos respectivos pinos
perfeito ajuste nas cavidades dca.
botõ
morden4es e coiapressorea; e devida19) - Estéreo - retificador - lo- mente travada ao corpo do alicate,
cador' - vertical, conforme reivindi- para emnrêgo isolado como chave ou
cado ern 1 - 2 - 3 - 4 -- 5 -- 6 contra-chave. Tudo substancialmente
- 7 - 8 e 9 substancialmente como como aqui descrito e representado
deacritó e ilustrado pelos desenhos r -s figuras que ilustram os desenhos
anexos.
a: :eaos.

Quinta-feira 6

DIÁRIO OFICIAL

Abril de 1967 1153

Seção III)

•
.•nn•••nGnie...m•n•nn••n••nmusaaffla

EPOS

TADAS

Publicaçâo feita :90 acôrtio com o art. 120 do Código
Propalado& Xndustrial.
kiato (Gs publicaçlic começara
5 correr oprezo do CO dhlA para o deferimento do pedido. Duranto
primo pcdcrao wrcoente2 onm oposiçôes
Dep artmont--,D
, êlacional de. Propriedado Usidustrin] 3que1e:3 Qtao co Mearem gr ejudicadec GODO O>=2.=Eo a wegkítso worpeiinD
Termo

n.° 764.918, de 23-8-66
Manuel José de Oliveira
São Paulo

VOLTA A PORTUGAL
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
dburos, bonés. capacetes, cartolas. cara
poças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações. .corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
calas, casacos, chinelos, dominós, ec.har.
nes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorroa. jogos dt lingerie. jaquetas, lagues
luvas, ligas. lenços. mantôs, •meias.
maiôs. mantas, • mandribo, mastilhas, ma.
ietós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas, .punhes, perneiras, quimonos, regalos,
robe' de chambre. roupão. sobretudos,
,tispensbrios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou sladts
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 764.922, de 23-8-66
ir.I.a.r.d-hom Comércio e Representações

Termo n.° 764.925, de 23-8-66
Tepav — Terraplenagem e Pavimentação Ltda,
São Paulo

)

Termo n.° 764.932, de 23-8-66
Nicola Rosso
Antônio Martins
São Paulo

Ind. brasileira

Classe 25
)
Bibelots, cartões postais, cartazes, displais, desenhos artísticos, decalcotnanias
estatuetas, estampas, gravuras, frutas
de vidro, figuras de ornatos, fotografias.
imagens .manequins, maquetas, obras de
pintura e cartazes para decoraçe-es e
para exposição, projetos, mostruários de
mercadorias para propagandas
N o COLAU PRN3t1DE
Termo n.° 764.926, de 23-8-66
"Refrico" Comércio de Importação e
Classe c1
Exportação Ltda.
Para distinguir: Almanaques, agenias,
São Paulo
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órREFIRIECO
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrair e cinematográficas, programas
Zndáctrias
circenses
.
Termo
n.°
764.933,
de
23-8-66
Classe 8
Nicola Rosso e Antonio Martins
Peças e acessórios de refrigeração em
São Paulo
geral e demais 'artigos da classe
Termo ru° 764.927, de 23-8-66
"Dietrigo" Indústria de Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo

Ltda.

São Paulo

BRIITDEBE

Ind. Brasileiral
Classe 38
Papéis em branco
Termo •n.° 764.923, de 23-8-66
Ohanes Danielian i Filhos Ltda.
São Paulo

DIIET

.100

Indústria Brasileira
Classe 41
Nome comercial
Termo n.° 764.931, de 23-8-66
L. Oren — Edit6ra e Distribuidora de
Livros Ltda.
São Paulo

CRIAÇOES GRY'S
Classes: 35 e 36
Título de estabelecimento
Termo n.° 764.924, de 23-8-66
Tepav — Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
São Paulo

TEPO

- Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas ratUofônicos, rádio-televisionadas. peças tea:rais e cinematográficas, programas
circenses
Term on.° 764.934, de 23-8-66
Alexandre Pinto
São Paulo
'ÇÊ

TUJAR

2,41 D.A.5

ando brasi
Classes: 16, 25 e 33
Sina ide propaganda

Classe 36
Título

eira

MARTA PEUI'01C
W.Saa.eno'cia
°e5t:x.4 Ai.TA"

1.11c1IVALOIS.
IILIVWCAMA ALTCP

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, drgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatral,' e cinematográficas, programas
circenses
Termos os. 764.935, 764.945 e 764.954,
de 23-8-66
Espanital Indústria e Comércio de Artefatos de Boracha Ltda.
São Paulo

'AREIO
Ind. Brasileira
Classe 36
"ara distinguir: Artigos d.; vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
antas, botinas. blusões.boinas, daba.
louro.% bonés, capacetes. caeolas. caramças. casacão, coletes, capas, elides
cachecols, calçados. chanêns. 0:21e03
latas. combinações. cor p inhos. canas
te senhoras e de crianças, calções. cal
;ca. camisas. camisolas. caldieta.s,
cuecas. ceroulas. colarinhos. CWAINS3
.elas, casacos, chinelos, dominó%

ca. fantasias, fardas para miiitares,
egio14 1ralcczs, galochas, gravatas, goro
os. logos de , hngerie.
1uva.a. Nus, lenços. :cantas, meia
maiôs. manias, mandrião, mantilhas. paa
et6s, palas, penhoar, pulovec. pelerma(2q
)euga.s. pouches. polainas, pijamas. atm
lhos. perneiras, guimonos, regalaC)
robe de chambre, roupão, sobretudoc,,,
uuspensórios. saldas de banho, sandálias
sueteret, shorts. sungas, stclat ou slaclt
toucas. turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Artefatos de material
plástico nylon: Recip:entes Eabrid
nados c'-,inmaterial plástico, revestimeno
tos con.tz.-2cionados de substâncias anta
mais e vegetas: argolas. açucareiros,
armações para ócclos, bules, bandejas,
cases para telefones, baldes. bacias noto
sas, caixas, carteiras, chapas . cabos
para ferramentas e utensillos.. cruzetas,'
caixas para acondicionamento de
alentos caixa de meter:al alastro paro
baterias, coadores, copos, canecas, cono
dias, capas para álbuns e para livron>
cálices, cestos, castiçais para velass
caixas para guarda de diletos. cum.
duos coadores para chá, descanso parei
aratos. ccipos e copinhos de plásticoco
p ara cometes, ca.xinhas de plástiell
clara sorvetes. colherinnas. pasinhaQ,
garfinhos de plástico para sorvetes foro
minhas dt plástico paro sorvetes. dis:o00
embreagen de material plástico. embao
iagens de mater:al plástico para sorves
ses, estojos para objetos, espumas da
asylon. esteiras, enfeites para automéa
vais, massas anti-ruidos, escoadores da
pratos, funis, fôrmas para doces fitas
cara bolsas, !sacas, guarnições quantia
sições para porta-blocos. guarnições
para Lguidificadores e para batedeiras
ie fruas e legumes, gcarnições de ma»
teria! plástico para &ensinos e eibletce,
luarnições para bolsas garfos, galeriao
para cortinas, ferro laminados, piás>
ticos lanche:tas. mantegueiras. malas
irinôts, prendedores de roupas.' çunadco
es de móveis, pires, pratos paliseld
•os, pás de casinha, pedras pomes artile
402 protetores para. documentos piso
cadores de água para uso doméstices
.íorta-copos. porta-niqueS. potta-notaa,
aorta-documentos placas, rebites :sadia
lhas. recipientes, suportes, suportes aan)
g uardanapos, saleiro cubos. tigelags
:ubos para ampolas, tubos para serino
gaa, travessas. tipos de mater 1 a/ 131iLso
tico. sacolas, sacos. saqu:nhos. Jasilhaa
mas para acondiciinamento, vasos, zito
:aras. colas a frio e colas são ini:luida0
em outras classes, para borracha pare
corrumes, para marceneiros, para sapaa
eiras, para vidros pasta adesiva para
trater:al plástico e togara)
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha pare
v e ículos. artefatos de borracha não tina .
duídos em outras ciasses: Arruelas, ar
g olas, atneáecedores. assentos para eu
deiras, borrachas para aros, batentes do
cofre, buchas de estabilizador bucha
buchas para iumelo, batente de portod
batente de chassis, bicos para mamadefo
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PublicaeÉo feita de - acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Inala:Arial Da cata da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Pruprfedado Madustrlal aqueles que se julgarem prejudicados com o concessão do registro requerido

..'

ras, braçaaeiras, bocais, bases para telefones. borrachas para carrinhos inch:8
&faia . borracha papa amortecedores
bafadas de borracha Para céleas, cochina
de motor, câmaras de ar, chupetas. cor
deres massiços de borracha, cabos para
ferramentas. shuveiros. calços de boi
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac eatro . de mesa calças de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiras desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos. esguichos. estrados
esponjas de borracha em quebrajacto
ffârmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheias para escolares, lâminas .de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas maçanetas, proteto.
res para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, Pe
da/ de partida. paras para businas,
pracinhas. •pneumáticos pontas' de borracha para bengalas e muletas, rodas
reassiças, rodizios; revestimentos de
borracl.a. rodas de "aorracha para mó'vaia, sanfonas de vácuo, suportes ci
motor, sapatas do pedal do breque, re.
cambaio a isolador, suportes, semipneumáticos -suportes de câmbio saralonas de partidas, saltos solas' e solados
clO borracha. surdinas de borracha' para
aplkação, aos giOs telegráficos. e relehil,
altos. Cavadores: de. porta. tigelas
para olmeiras fios de borracha lisos.
tigelas, tampas de borracha para coara
gatas tiras de borracha para' elabora,
Termo n.9 764.936, de 23-8-66
Nelson Chada e Mojsze Melamed
São Paulo
r" NANA. 1-TEIT1

In à. Brasileira,

Termo á.° 764.943, de .23-8-66
seda, papel irupermeável. papel encerado
cuecas. ceroulas, colar:nhes cueiros.
papel . tugienitso.. pope/ impermeavel
Inylbea S. A. Tapetes e Veludos
Rias casacos. chinelos. rfornua(55, achar
• Para ,..opidr.
São Paulo
fantasias. fardas ,para militares, co
papel para uesenhos, pacaiai... fraldas. galochas, gravatas. got
nei para embrulho impermeabil:zado
pape( paro encadernar, papel para esos, jogos dr • iinaerie, jaquetae, laques
INYLB RA S/A:TA—
aras, ligas, lenços. matirea. ,meias.
crever,
papel para imprimir, papei paPETES E VELUDOS
,a ,eis, mantas. mandribo, mastilhas ma.
rafina para embrulhos- papel celotarea
etbs, palas. penhoar pulover, peierinas
papel celulose, pope) de linho taPel
Nome Comercial,,
/hos. perneiras, quimonos. regalo. corabsorvente papel para embruhar taTêm on.° 764.944, cie 23-8-66
/cagas, apaches. polainas. pijamas. pu
baco; papelão, recipientes de papel roobe de chambre. roupão. subretudos Indústria e Comércio de. Sal Fuji Ltda. setas de papel. rótulos de papei. rolos
São Paulo
uspensórios, saldas de banho, sandálias
de impei transparente, sacos de papel
• ueteres, shorts sungas, stolar ou sacks
serpentinas. tubos, P os t ais de cartão
toucas, turbantts. tenros. uniforme&
e rubetes cie P ape l" .
" ILUJI
e vestidos
Ind. Brasileira
Termo n.9 764.949, de 23-8-66
Termo n.° 764.939, de 23-8-66
"
T ahor Auto Capas Ltda.
Abatedouro Avicola Verde Gaio Ltda.
Classe 41
São Paulo
Sal
' nTABOR
rnd
Termo
n.°
764.946,
de 23-8-66
Bra si/eir a ,
VERDE GAIO
Depósito São João — Materiais Para
Ind. Br‘,7sileirs,
Construção Ltda.
• Classe 21
Capas para autos
classe 41
"
Termo n..9 764:950, de 23-8-66
Ind. Brasileira
Aves abatidas
Organização Médica Triângulo Ltda.
Termo n.9 764.940; de 23-8-66
São Paulo
Serraria So José de Guapiara Ltda.
Classe 33
- São Paulo
Representações
• itrRIA1TUU10"
:nd. Brasileira
Termo n.° *764.947, de 23-8-66
SIO. JOSE DE GITA
Metairosca Comércio e Indústria de
-PIARA"
Parafusos. Ltda.
• Classe. 33
Ind..Brasileirs.
São Pado.'
Assistências médica« cirúrgica e hostaã,
talar
MVTALROSCA*
Classe 4,
Termo,
764.951. de 23-8Ind. Brasileira
• Madeira em bruto
Antonio. josê Guerreiro
São Paulo
Termo n.° 764.94E, de 23-8-66:
Classe 11
Indústria e Comércio de Sal Fuji Ltda.
AUTO TRANSPORTE
. Parafusos
arjERREIRO"
.São Paulo
• Termo n.9764.948, de- 23-8-66
Brasibérica Indústria e Comércio de
Classe 33
Papel Ltda.
•
•ritu.to.
São Paulo
a .-66
Termo u. 9 764_952. de
ei 2r3-2
Pasto Recanto Ltda

"BRASIBERICA*
Ind. Brasileira

Clases 40
Berços infantis
Termo n.° 764.937, de 23-&-66
itelú.strias Reunidas Mirante Ltda
São Paulo
INDUSTRIAS REIT—I

NIDAS blIRANTELTDA. I/
imo

Nome comercial
Têrtno n. 9 764.938', • de 23=8-66
Khaled
Cia.
São Paulo

'—
4- ' "ICALIOT.EX*
, Ind. Brasileira
Classe •

fr5i

Classe 41
Sal
Tentno n.9 764.942, de 23-8-66'
Escola Universal de Karate S/C
que. Paulo

flafflE,

botas botins& blusCes, badala. taba
&um& tuna capacetes cartolas, cate
parcas. casacão. coletes, cap& eharea

cacheou/a calçados chapéus. cistos
cin a combina/0es. corpinhos calcas
de emborca e da crisma calcem cal-

ma camisas, carctsolaa ~tecem

•
mrimehr

narli

3/b

11140::

Para distinguir: Artigos de vestuário

eà assim 'Feitas ea geralt Agasalhos
Modais alpargatas. anáguas. blusas

tntett•

ERS4

'

111-,1

74,

PPM-9 eet:D.,4
Classe 3'J

isltsla

Classe 38
Aros .para. guardanapos de papel
aglutinados. álbuns, (em branco). álbuns
Para retratos e, autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos Para
correspondência, blocos para calculas
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas,: cadernos de escrever:, capas para diacumentos e carteiras.
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão. ca:xas Para P a
-pelari.ctõsdv e'c0inerciois, cartões, indicas, confeti. cartolina, cadernos de 'papel. melimetrade
-e em branco para desenho., caderneo,
esciares, cartões em branco« cartuchos,
de cartolina, copas planagráficas, cademos de lembrança.. carreta de p.a..
.pelão. envelopes, env61ucros- para cha, ',tuas de papel, encadernação de papel
ou papelão. etiquetas,. fdlbas Indico-a

' (Olhas- de celulose, guardanapos. livros
. nâo Impressos. Livros fiacak% livros de

In d.. S5rT
P- T:71 n '
Classe 33
Consertos e lavagens de veículos
Term on.9 764.953, de 23-8-66
Nocarned Transportes Ltda,
São, Paulo

"ISTOCAMED "

Ind. Brasileira
Classe 33
Transportes
Termos as. 764.955 e 764.956, de.

23 -8- 66

Indústrias Reunidas Mirante Ltda.

São. Paulo

,Lnd. breaLkeira

' contabilidade, mata-borrão, ornamentos

! de papel transparente., protos. papeli.

. ithos. papéis de' estanho e de aiumin:o
' Pa péis sem impressão, papéis em branco
forrar paredes., papel oltnaço com
1 para
ou sem pauta, paliei crepom papel de

Llasse
Pare distinguir: Artefatos de maLertal
plástico e de- aylon: Rectp:entes /abri.
cados de material plástico. revestimen-

tos confeccionados de taihotãncáas

D g ;R'.3

a

A'orii de `+5 57 115'2
_•

orlr,uÀ1 ,(6-eziJ.--..-d

POSTADAS
FacanatiadoReariustaia",. Ca data 'aa asubdeaa ila zonyeçaré,
Publicaçâo Celta da ocôrda ccm ó a23. 1W do Cddlaa
Dzizanta Zasa prasao aoSaaao aaaesantaa miza aposiçôao ao Departaaraarala
alatza2 o prazo do 80 dias pra o deUrlaiterCa
aassatasastso 2.sa e.giatsai requeasi_
alt.riond Cs Pro p rradaea Sados..:.fsal ar:pára:a qies zr.D aala arwas ave j ticiasaaaa isaia,
WISI3 e vegetas:

Arguta_ açucareiros
armações para occlos, bales, bandejas.
bases para telefones. baldas. banas bolsas, amuas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e amanhos. cruzetas
camas 'para acondicionaminito te alimentos caixa de matar ai 1W:rasura para
baterias, coadores. cepos, canecas,. 'coo.
chas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de ibjetos, carru
chos, coadores para chá. descanso para
pratos, copos e caminhos de plásticoo.s
para coraete.s, ca:ainhas de plástic.
para aorvetea calherinaas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres for.
minhas dt plástico para sorvetes, discos
embreagen de material plástico. embalagens de center:ai plástico -para sorve.
tes, estojos para objetos, espumas de
nylon. esteiras. enfeitea para autonia.
vais, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, Sacas, guarnições guami
niçeoes para parta-blocos. guarniçôes
para Equidificadares e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de ma.
teria] plástico para utensilios e eibletos
guarnições para balsas. anafam. 1:fa1e-dal.
para cortinas, ferro laminados, piás
ticos, /anche:ras, mantegueiras, malas
Nines. Prendedores de roupas. puxado.
res de móveis, pires, pratos palite:.
ros, pás de cosinha, pedras pomes arta
gen protetores para documentos. pu.
xadores de 'agua para uso doméstico
Porta-coral:ia, pot2a-nique'.s, peara-notas
porta-documentos, placas. rebites roda
nhas. recipientes, suportes, suportes parz
guardanapos. caíelro tubos. tigelas
tua'ass para ampolas. tatos nua serlsa•
£=, taavescas. tipos de matem) pias.
dam cacha, sacai saqu:nhos, vasilha.
mas para erondlciissamento. vasos. ia.
earaa, colas a trio e colas são tticluidas
em entras classes, para borracha para
=rumes, para marceneiros. para sapa.
teesaa. para vidros pasta adesiva para
pinaziaal plastico u amarai
Caasse 38.
Aros para guardanapca • de Impei
aalutinados. álbuns (em larmaco). álbuns
tiara retratas e outárjra'ass.. balees lex.
cato para brinouedos) blocos para
cO rrespontlência. blocos para cilrulci
blocos para anotações, bealaoa brochn.
ruo nao Impressas. cadaraaa C-2 .e2MVi25'. capas para t..10,CL1M2MCS carteiras
causasa de Daaed2o, catlarnetas. cader
oca coisas de cartão, ca:aas para >assalaria. cartões de visitas. caralies
merciois. cartões inclicese =fed. ora.
solina, cadernos de pagai melimetradc
e em' branco para desenha, cadernos
eaclares. cartôes em branco. cartuchos
ts"? cartolina copas planograficas, co
demos de lembrança, carretê.s de pa
pala° envelopes envõlucros para cha
rotos de papel a ncadarnação da papei
eu papeias:. etiquetas, fõlhas indicas
Rilhas de celulose guardanapos livros
ala
nal:, impressos. livros iltirais livros de
contabilidade mata boa no amamento,
de pap al rrancnarents, ; motos porei.

para forrai paradas, papel enlaço :ara
cem pauta. peaal cavaca, papel 6.:
seda, papal smearmzával. papel ercaraa'a,
papel laigienico, papel imperzazavai
para copias. papel para alei:anhos, ara
pai para embrulho 'imperar:caba:as:Ca
papai paro encadernar. papal aura asa'
cravar, papel para Imprimia papel asa,.
rafina para embrulhos. papel celofanz
papel celulose. popa) de linho papel
absorvente. papel para easbruhas za.
baco. papelao. recipientes de papel
setas de papei, reatiloa de papel. rolas
de papel transparente. sacos de papal
serpentinas. tubos. pastais de cassar
e ti:bates te papel
Termo n.° 764.957, de 23-8-66
Edittira "Lexico - Ltda.
São Paulo
eu

LEX/ECO

a:mai-azos para eerraças. r.lua C aasaata
sanaratca ee armarlaa - gahlaazss para
opa a casinha. camas zahiCza. catizaas
a:assarias. tad:aras de ".salanço. calam
colchess. colchies j2 malas
disea.asas. disasE.`es. divans s'a,xcazzaa
r:t =C:Cair-a, espreyu,azaciras, acerivaaal
nhas. estantes. guarda-roupas, messe
nesinhas mesinha para radio e raleai
ào, nizsinhas para teievisao. no,,assa.
sara quadros. aorta- retratos, poltrar.as
poltronas-camas, prateleiras, porta-dia
péusa solam, wfaa-camats. i:V3V.:5:7,2i7W
zaltranes
Termo n.° 764.960, de 23-8-66
Máquinas Madeiras Ltda
São Paulo

MArEIR&
Brasileira

:lasse à
Para distinguir: Mar:Limas ladastriais
Inealictria Bwnoneite,
em geral e suss partes aategraraas, máquinas para trabalhar madsiras, motores
Classe
e suas partes integrantes
Para distinguir o comércio de livros e
Termo
a.° 764.962, de 23-8-66
publicações em geral
Víchi El Ca.
Tessmo n.° 764.9'58, de 23-8-66
Sao Pavio
COnsércio e Representações Reço
Freitas 52 Lida
wnpU is
São Paulo

-.cavaleira

GRECO - BRASILEIRA
Industri g Zrasi leira.

Classe 3t
Bandejas e copos de papei
Termo n.° 764.959. ale 23-8-66
Cantina Francoarochense Ltda,
São Paulo

FROCCRWCEEitsk;
Indo Bwa351rp
ClaSS2
Para distanguir: Aguaard -ates, aparai,
vos, anra bater, biandy, conhaque aervejaa, ternets aenebra, gira !ramal, lico.
res, nectar, puneh. pipermint, rhuts
'sucos de trutas sem álcool. vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes. vinhos
Quinados z 'whisky
Termo n. o 764;961, de 23-8-66
Marcenaria e Carpintaria Santo Antônio de Padua LtdSão Paulo

-SANTID x=0 DE PA A
Indo .wastliwa
,

vidro.
em acra, le -net
aço madeira esiotedoa ou mao. 'atai
,, VP móveis para 2scritórior. Arrsárics
armários para hanhairo e para trisaas
isadas. aimotaias acalcheadass
banquataa
lóVetS. 1-)n:os
n!orP"'.-e.
- 4 ' aç doisaciaare.
assaras
11;1
i.e
s Ir -sran'Ir
asilamos o -ir. n .1 . .n,cen r•... - . 01; ,ara
naas
t' lieis sem :aipi sssacsa papeis asa brapsc pasr cala de lan,ai e sala de assaas

:lasse 31

Para distinguir: Luvas industriais
Têrteo a.° 764.963, de 23-3-66
Produtos Alimentícios Kalifér Ltda.
Sslo Paulo

Termo u.° 764.966, de 23-8-66
Mário Pasquati
São Paulo
"

Elases 47
Combustíveis e lubrificantes
Termo n.° 764.967. de 23-8-M
Poquz. José Agostinho
São Paulo -

O JoRnr ,u, DE
PO LUTO.

UI

Classe 32 —
Termo n.g 764.968, de 23-8 66
'indústria e Comércio 'Lorrinciton'
Ltda.
São Paulo

.850

LORBINGTON

.

Ind. Brasileira

ZALI7OR
Ind. Srasileirt

Classe 37
Cobertores elétricos
Classe 41
Para distinguir: Substancias e produTermo n.° 764.969. de 23-8-66
tos alimentícios em geral, cereais de Maschietto Agro-Pecuária S. A.
bacias as espécies, óleos e banhas coIndústria e Comércio
mestíveis, alimentos enlatados, frios e
São Paulo
.fumados
Tenro n.° ;64.954, de 23-3-66
Dr. William Almeala Ctveira. osè•
Benedito Neves, Paulo Bergamascoa
Areonki Roberto Viaana de Moraes
São Paulo

INTEWORIE Btf-Rmau PARTICULAR
I V. EritTEAÇÕESr.RV,WIGA95EB
NACIGNAIS E INrEEJACIWAIS
sa. Eao

zu10 —

Classe 33
Titulo
Termo sag 764 965, da 23-3-66
©asma-a -, de Vi -hos Vareta , Ltda.

Classe 91
.Pára distinguir laticvnios e cereais
Teriao nai 764.970. de 23-8 66
Supri. Marrado Corrovado Ltda.
Saa) Paulo

CORCOVADO
SI IND. EIRAS!LE.:RaN
C l ass: "1
Par; dit aguo: ronc'
sa .

Ind.

• çacar e . fê.
Vinhas;

..es

r • ••••
:! t ":1 I

•-a.

I.

aa'a.

11b

tiattnta-toira
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial: Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferttnentb do pedido. Durant• esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com • concessão do registro requerido
.1 ermo n.g 764.972, de 23-8-66 Restaurante e Bar Logis Ltda.
São Paulo
•. •

freios. tronteirs oara veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, tootocargas. moto turgões
manivelas. navios, ônibus, para-choques
LE LOGI S
sara-lamas, para-brisas, pedais, pantões
Ind. Brasileira
-iodas para bicicletas, raios para bicicle•
:as, reboques, radiadores para veiculas.
"odas para veiculo& selins, triciclos, ti
Classe 41
rantes para veículos. vagões. velocipe•
Pimentões e beringelas recheadas, ba- les, varetas de contrôle do afogador e
tatas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas, tcelerador tróleis troleibus, varães de
anacarronadas, pizzas, saladas diversas,
carros toletes p ara carros
feijoadas. arroz, feijão, arroz de b^..aa,
Tèrmo n.° 764.977, de 23-8-66
bife a milaneza, bife a cavalo, a portuLanches "Airá" Ltda.
guesa ravioli, gnocchi e churrascos
Termo n.1 764.973, de 23:8-66
"AIRS"
Panificadora Hebe Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 41
Lanches de aliche, mortadela, queijo,
salsichas, roz-bife, churrascos, salame,
presunto
Classe 41
.Tèrmo
n.°
764.978,
de 23-8-66
Pão
..—
Serralheria Calçara Ltda.
j
Termo n.5 764.974. de 23~8-66
São Paulo
1 Joluni Estamparia de Tecidos Ltda.
São Paulo
"CAIÇARA"

Ind, Brasileira

"SCLUNT -

Ind. Brasile/ ra
Classe 23
• Para distinguir tecidos em geral, teci.'dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, iersey, linho, nylop
paco-paco, percalina, ratai, rayon, seda
batural, tecidos plásticos, tecidos imper.
theáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Termo n.° 764.975. de 23-8-66
Barbosa — Comércio de Automóveis
Ltda.
São Paulo
"BARBOSA'.

Ind. Brasileira
Classe 21
Automóveis
Termo . ri? 764.976, de 23-8-66
Indústria Mecânica Vaz Ltda.
São Paulo

trpAzi,

Incl. Brasileira.]
. Classe 21

Para distinguir: Veículos e suas parte:
Integrantes: Aros p ara bici:ietas. mito
móveis, auto-caminrões, avidez: amortecedores, alavancas de câmbio barcos.
breques. braços p ara velenho, bicicletas. carrinhos de mão e canetas
ilhonetes. carros ambulantes caminhões.
Carros, tratores, carros-berços. carroscarros-irrigadores. carros car
roças. carrocerias. chassis chapas cir.
rulares para veiculas. cubos de velculos
Carrinhos para máquinas de escrever
¡corrediços. para veiculas direção, desli,
gadeiras, estribos. escadas rolantes ele.
%radares para passageiros e para carga
engates para erro.s eixos de direção

'Ind.' Brasileira.

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
alimenticios. croquetes, 'compotas, can;
gica coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos. coiorantes
c. • ariços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toe.
mate, tarinhas alimenticias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, toá.,
Egos, frios, 'Turas sêcas naturais e cris
talizadas, glicose. goma .de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bici. gelatina
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas•
ias alimentícias, mariscos, .nanteiga
margarina, marmelada macarrãi, aias.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para, ni:ngaus. molhos, moluscos
mostarda, mortad&a, nós moscada, no
zes, óleos comest,veis, ostras, ovas,
pães, paios. pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa,
tês, pett-pois. pastilhas, pizzas pudins:
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagú. sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
-atum 'minam . boo:dm sepe.uoi 'semi;
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 764.982, de 23-8-66
Olixoutex — Indústria e Comerei ode
Peças Para Indústrias Texteis Ltda.
São Paulo

Lasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipo, aço fundido aço
parcialmente preparado cimento merefinado, bronze, bronze eu, 10 .3-,
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra em tio, chumbo em bruto ou
parcialmente trabalsado. ferro em bruto
talico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto os
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
"OLISOOTEX"'
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Ind. Bra.sileira.
gusa em bruto ou parcialmente traba.
ihado, gusa temperado, gusa maleáva,
Classe 6
lâminas de metal, lata em tôlra. !atilo
em Olha, latão em chapas. latão em Máquinas de costura, máquinas para
malharia, máquinas operatrizes, teares,
vergalhões, ligas metálicas,
torbinas, máquinas para indústria de
magnésio, manganês, metais aão trabatecidos, máquinas para tapeçaria
lhados ou parcialmente trabalhados, meTermo n.° 764.981, de 23-8-66
tais em massa, - metais estampalos,
Seamaid S. A. Indústria e Comércio
metais para solla, *liguei e inco
Textil e Confecções
Termo n.° 764.979, de 2$-8-66
São Paulo
Bar Da Siga-Ltda.
São Paulo

nUMLID" .

"DE SIGA"
Ind. Brasileira

Ind. prasile.tris

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
I NTE R C oLonit
Ind. Brasileira
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Classe 41
saias, casacos, chinelos, dominós. adiar
Alcachofras aletria, alho, aspargos pes, fantasias, tardas para militares co.
açúcar, alimentos para animais, amido, legiais, fraldas. galochas, gravatas. gor•
amendoas, ameixas, amendoim., araruta res, logos de (ingeria. jaquetas, iaquês
arroz, atum, aveia, avelãs, aze're azei- luvas, ligas, lenços, mantôs, meias
tonas, banha, bacalhau, batatas, batas, maios: Mantas. mandrião, mantilhas. ea-

Classe 41
Lanches de mortadela, ueijo, salsichas,
Tos-bife, salame, presuntos e churrascos
Termo n. 9 764.980, de 23-8-66
Cerealista Inter Colonial Ltda.
São Paulo

lerás. palas penhoar pulovèr. pelerinas.
palmas, ponches. pulainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roipão, sobretudos,
suspensórios , saldas debanho, sandálias
Enatares, shorts. sungas, stOlas ou siacks
toucas, turbantes. ternas, uniformes
e vestidos
Termo n. 5 764.983, de 23-8-1966
Gouzales 6 Nunes Ltda.
São Paulo

ADEGA

CÁLICE DOglk0
Classe 42
Titulo
Termo n. 5 764.985, de 23-8~1966
Cosmos Comércio Exportação o.
Importação Ltda.
São Paulo

"COSMOS"
Ind. Brasileira
• Classe 33 ....
.••••
Importação, exportação e representação
Termo n. 9 764.984, de 23-8-1966
Coloart Artefatos de Papel Papelão e
Madeira Ltda
São Paulo

"cuLUAICI"•
Ind. Brasileira'
Classe 38
Aros para guardanapos qe papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
c o rrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brocho
ras nãO impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões c0merciols, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel rueluneteado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretéls de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas Indicas,
fôlhas de celulose, guardanapos, livros
não Impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, protos, papeli- •
nhos, papéis de estanho e de alumin:o,
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço coar
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabõ:zado
Pa p el paro encadernar, papei para escrever, papel para imprimir, pape] parafina para ernbrulhos, papel celofane.
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embranat ta

dl
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubileação feita de aeOrdo como art. IN de Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suar oposições ao Departamawo
Nacional da

Propriedade Industrial aquece que se julgarem prejudicados c= a concessão

de

registro requerido

MEM

beco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de' cartão
e tubetes de papel
Termo n• 0 764.986, de 23-8-1966
CoisnerciP1 e Importadora Rivoli Ltda.

Termo n.° 764.989, de 23-8-1966
Imobiliária San-Hei Ltda,
São Paulo

cintas, combinações, corpinhos, calças fônicos, rádio-televisionadas, peças teao
trais e cinematograticas, prograwas
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ircenses
ças, camisas, camisolas, camisetas
Classe 8
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
Discos e filmes
saias, casacos chinelos, dominós, achar.
pra, fantasias, tardas para militares. co
Têrmo n.° 764.997, de 23-8-1966
iegiais, fraldau galochas, gravatas. gol.Defil Organização Contábil
ros, logos de lingerie. Jaquetas, laques
São Paulo
uvas, ligas, lenços, mantós. meias.
matós, mantas. mandrião, mantilhas, pa.!
DEFIL ORGANIZA latos paias. penhoar, pulover. palermas 1
peugas nouches, polainas, pijamas pu,
CONTABIL.; 4 •
ahos, perneiras, quimonos, regalos
S. Paulo Capita/
robe de chamara. roipão, sobretudos
suspensórios, saidas debanho, sandálias
. Classe 33
sueteres, shorts. sungas. colas ou siada
Titulo de Estabelechnento
toucas, turbantes. ternas, uniformes
Termo n. o 764.998, de 23-8-1966
e vestidos
jesuino Antonio D'Avila e Isva Ido
764.996,
de
23-8-1966
Termo n.o
Moles
jeryes Shayeb 6 Filhos
São Paul(
São Paulo

go

0", dr.v.j.ra r/44

~as
~asam
mo.

Classe 41
Azeitonas verdes
---Têrxrio n.° 764.987, de 23;8-196-6 —
Ç.omercial e . Importadora Rivoli Ltda.
São Paulo

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 764.990, de 23-8-1966
Senda Distribuidora Comercial Ltda.
São Paulo

"SENDA"
,Ind. Brasileira
Classe 50
Representações
Termo n.° 764.991, de 23-8-1966
CORERA — Comércio Representaçies
Fanelli Ltda.
São Paulo

DINAMICA
Classe 41
Azeitonas pretas
Têrmo n. o 764.988, de 23-8-1966
Marcenaria Alfer Ltda.
São Paulo

"ALFER"
.Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aço madeira. estofados ou não, Incha
Ove i6Vti.5 para escritórios: Armkrio&
armário" para banheiro e pare roupas
usadas. almofadas. acolchoados Pare
móveis, bancos. balcões. banquetas
badalas domiciliares. berços biombos
cadeiras. carrinhos para chá e café
cooluatos para dormitórios, conjunto,
para sala de lentar e sala de visitas
0-1,,,mtos para terraços iardim e praia
conjuntom de armários e gabinetes pars
copa e cosinha. camas cabides. cadeiras
gire' ;rias. cadeiras de balanço. caixas
de Mios. -okhões, colchões de molas
dispensas. divisões. divisas discoteca.
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani
abas, estantes guarda-roupas, mesas
mesinhas mesinhas Para rádio e televl
isao, mesinhas p are televiso. moldura.
Para quadros norta-retratos. poltrona
noltronas-camas, prateleiras. porta-che
mus, sofás sofho-ramas. travesseiros
vitrines

Classe 35
.:ouros e ptles preparadas ou não, canurças, couros. vaquttas. pelicas, e arefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas. carteiras. caixas.
:hicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
-ouro, estofos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-lato.:os, malas, maletas, porta-notas, portachaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
ie couro. rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Térmo n.9 764.992, de 23-8-1966
gonfecç8es Mesura Ltda.
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras. bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças. casacão, coletes capas. chatas
cachecol& calçados. chapéus. cintos

VISTO—DISCO

julf/oie

Ind. Brasileira
Classe 36
Meias para criaitá
Termos os. 764.993 a 764.995, de
23-8-1966
Atayde GonZalves de .Melo e José
Roberto IVIadureira
São Paulo

• TECO—TECQ
Brasileira

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agenda.%
anuários, álbuns impressos, boletins ca•
tálogos. edições impressas, revistas, óra
gãos de Publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças teu
trais e• cinematográficas. programas
circenses
Térmo n.° 764.999, de 23-8-1966
Jesuino Antonio D'Avila
Isvalclo
Moles
. São Paulc

,GRAVAÇãO VISTA,

t••••n•••••••"••nn•••••••4.4,•••n••••n•••••••n•n••11

Classe 32
Classe 36
Para distinguir: Aluna, almanaque*,
Para distinguir: Artigos de vestuários anuários, boletins. catalogia, jornais*
e roupas feitas em geral: Agasalhos livros, peças teatrais e Gnematográfia
aventais, alpargatas, anáguas. blusas. aas, programas de rádio t televisão.
botas botinas. blusões, boinas baba- p ublicações, revistas. folhinhas 'narres*
sas e programas circenses
douro& bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas. abales:
Têrmo n.° 765.000, de 23-8-1966 •
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Associação Amigos do Interior
cintas, combinações, corpinhos. calças
São Paulo
dolina. °batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para ca
ASsocrAp,
mbelo. crave rejuvenescentc, cremes a..aa
e de crianças, calçam& cal--desnhora
AMIGOS DO
INTZBI012
ças, camisas, camisolas, camisetas.
n••n•n•1~1.1,11MINO!!",*2.70.~.~....111
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
salas, casacos. chinelos, dominós, acharNome Civil
pes, fantasias, fardas para militares. co.
legada, fraldas, galochas, gravatas, gorTermo n.° 76.002, de 23-8-1966
ros. ogos de !ingeri& jaquetas, laquês
Jesuino Antônio D'avila e r\---i-Ls
luvas, ligas. lenços, mantõs. meias:
Moles
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. paSão Paulo
ietés, palas, penhoar, pulover, pelerinas:
neuges, pouches, polainas. pijama& puREVISTA
nhos. perneiras, quimonos, regalos.
SONORIZADA
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, seandálias,
Classe 32
sueteres, aborta, sungas. atolas ou slacks
Para d.stinguir Almanaques. agenia%
toucas, turbantes ternos, uniformai
anuários, álbuns impressos, boletins, caà
e vestidos
talo" edições Impressas, revistas. dee
Classe 22
Para distinguir: Alitamaques, agendas, gãos de publicidades, programas radio.
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- fónicos, rádio-televisionadas, peças tead
tálogos. edições impressas, revistas, órtrais ,e cinematográficas, programas
gãos de publicidades, programa radio
circenses
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• MARCAS "DEPOSITADAS
Publicação 'feita de acOrdo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão stpresentar suas oposições ao Danadamente,
gdacionai ela Propriedade Industrial aqueles que se Julg arem prejudicados com e concessão do çagiatro requerida
Termo n.° 765.001, de 23-8-1966
Sociedade Amigos do Interior
São Paulo

SOCIEDADE AMIGOS DO INTERIOR
Nome Civil
Termo n. o 765.003, de 23-8-1966
Jesuino Antônio D'avila e Osvaldo
Moles .
São Paulo

ENTREVISTA-SOM
Classe 32
_ Para - distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálog os, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos. rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográf!zr:s rirogramas
circenses
Termo n.° 765.004, de 23-8-1966
Jesuino Antônio D'avila e Osvaldo
•
Moles
-São Paulo

-IMAGEM E SOM
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
a n aárlos álbuns impressos, boletins. catálonos. edições im p ressas, revistas, órOMR- de publicidades p rogramas radio-,
fônicos. rádlo-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas,. programas
circenses
• Termo n.o 765.005, de 23-8-1966
lesullo Antônio D'avila e Osvaldo
Moles
São Paulo

SOM -LETRA
•
Classe 32
Para distinguir:. Almanaques, agendas.
anuários, álbuns imp ressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-televistonada& peças teatrais e cinematográficas Programas
circenses
Termo n.° 765.006, de 23-8-1966
iesuino Antônio D'avila e Osvaldo
Moles
São Paulo

DISCO-TIST1
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, formas
livros, peças teatrais e elnematográn
lens. p rogramas de rádio e televisão
publicações, revistas. folhinhas Impressas e programas circenses

Termo n.° 765.007, de 23-8-1966
Jesuino Antonio D'Avila
São Paulo

Termo n.° 765.011, de 23-8-1966
Jesuino Antônio D'Avila e Osvaldo
Moles
São Paulo

painhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apare.
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
:omunicação interna, esterilizadores coaARRANCA-TOCO
lensadores. bobinas: chavee elétricas,
BRASISTOURMOS
Ind. Br asileira k
con.utadores, interruptores, tomadas de
Ind. Brasileira
corrente, tusi vet. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
. Classe 36
binóculos, óculos, aparelhos de aproa1.
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe. 8
,e roupas feitas em geral:- Agasalhos. Para distinguir os seguintes artigos elé mação, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.- tricas: Rádios, aparelhos de televisão
doméstico
botas, botinas, blusões, boinas baba- rack-ups. geladeiras, sorveteiras, apare. •
douros. bonés. cspacetes, cartolas, cara- hos de refrigeração, enceradeiras, a&
Termo n.° 765.014, de 23-8-1966
puças, casacão coletes, capas, chales; niradores. de pó fogões, fornos e toga
Auto Peças e Acessórios Boa Oferta
cache cols. calçados, chapéus, cintos. reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores,
Limitada
cintas, combinações. corpinhos, calças balanças, ferros elétricos de engomar
São Paulo
de senhoras e de crianças calções, cal- p assar: batedeiras, coqueteleiras, expre
ças, camisas, camisolas, camisetas. medores liq uidificadores elétricos. má
BOA OFERTA
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros :minas para picar e moer legumes
Ind. Brasileira,
saias, casacos, chinelos, dominós. echar- carne, resistências elétricas. fervedores
pes fantasias, fardas para' militares, co- estufas, ventiladores, paenlas e bule
Classe 21
legial& fra'das. galochas, gravatas, gor- elétricos, refletores, relógios de ar reros. ogos de !ingeria, jaquetas. leques frigerado formas elétricas, máquinas Para distinguir: Veiculas e suas partes
lutras, ligas, lenços, mantõs, meias; fotográficas e cine ma tog rá f cas. cam- ntegrantes: Aros para bicicleta* automaiôs mantas, mandrião, mantilhas. pa- painhas elétricas, garrafas térmicas, te móveis. auto-caminhões, 'aviões amor.
letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas; gadores automáticos, lâmpadas, tpare ecedores. alavancas de cámbics barco&
peugas: pouches, polairsi. pijamas. pu-• lhos de luz fluorescente. aparelhos de lreques. braços para veículos. bicide.
nhos. perneiras. quimonos, regalos. comunicação interna, esterilizadores con- .as, carrinhos de mão e carretas, camirobe de chambre. roupão, sobretudos, densadores. bobinas, chaves elétricas nhonetes. carros ambulantes, caminhões,
suspensórios, saída de "anho. sandálias. comutadores, interruptores, tomadas dl alrros, tratores, carros-berços, carros&reteres, shorts, sungas. atolais ou slacics corrente. fusivel aparelhos fotográfico' soques, carros-irrigadores. carros. ,car.
toucas, turbantes, teruos, uniformes
e cinematográgicos. filmes revelados • oças, carrocerlas, chassis, chapas dee vestidas
binóculos, óculos, aparelhos de aproai -mares para veículos, cubos de veículos.
mação, abat-jours e lustres. máquina: .orrediços para velculos. dlrecao, deinTermo n.° 765.008, de 23-8-1966
mdeiraa. estribos, escadas rolantes, ele• Para, lavar roupas para Uso
Jesuino Antonio D'Avila
vadores para passageiros e para carga.
doméstico
São Paulo
-ngates para carros, eixos de direçao.•
Têrmo n.9 765.013, de 23-8-1966
freios,
fronteiras para veiculai., guidão
TRANSISTOR
estrila° Antônio D'Avila e Osvaldo
notocicletas. motocargai moto furgões.
CLUBE -_
Moles
.ocomotivaa, lanchas. motociclos, molas,
5. Paulo Capital.
• São Paulo
manivelas, navio, ônibus, para-choques,
nn••n
Dama-lamas. para hr• ••e
panbiles,
REVISTA
rodas para bicicletas, raios para Weide.
*Classe 33
taa reboq ue. radiadores para veiculo*,
SONORA
Titulo de Estabelecimento
rodas para vdculos. seuins, triciclos, ti.
ea varetas cie contrôle do afogador e
Termo n.° 765.009, de 23-84966
Classe 32
Jesuino Antonio D'Avila
Para distinguir: Albuns, almanaques. acelerader .truleis. troieibus, varaes de
carros roteies para carros
anuários, boletins, catálogos, tornais,
São Paulo
livros, peças teatrais e cinematográfiTérmo n.9 765.015, de 23-8-1966
cas, programas de 'rádio e televisão.
C LUBE DO
Victor Hugo Lenisa Coutinho
oubli -ações. revistas, folhinhas impresSão2Raulo
A . TRMSISTOR
sas e programas circenses
S .Paulo Capital
Térmo n.o 765.012, de 23-8-1966
FESBAPI -Fg8TA DA.
Jesuino Antônio D'Avila e Osvaldo
. CANANA Moles
s
Classe b33
São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
BRAS' Nal 4,Para uso em denominações de feiras,
Termo n.o 765.010, de 23-8-1966
Ind, Brasileira
salões e exposições promocionals,
Jesuino Antonio D'Avila
pressos em geral, p ublicidade em todos
São Paulo
os veículos e meios de divulgação
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eléTermo n.° 765.016, de 23-8-1966
tricos: . Rádios. aparelhos de televisão,
Victor Hugo Lenisa Coutinho
CLUBE DO
p ick-ups. geladeiras, sorveteiras, apareSão Paulo
lhos: de refrigeração, enceradeiras, asíTRANSISTOR
viradores de pól fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros. aquecedores.
FEBEMOD • FESTIVAL DA
`nlanças, ferros elétricos de engomar e
, Classe 82
nassar batedeiras. coqueteleiras, exareBELEZA
E DA MODA
Paia distir.guir: Almanaques.
—.das medorea liquidificadores elétricos, mianuários, álbuns impressos, bot(tins. ca- nutrias para picar e moer legumes e
tálogo:, ca lções Impzessas, revistas, ór- -arme. resistências elétricas, fervedores
Classe .33
gãos de publicidades. programas radio- estufas, ventiladores, mentes e bules Para uso em denominações de feiras,
fónicos, rádio-televisionadas, peças tea- Métricos, refletores, relógios de ar re- saldes e exposições p romocionais, imtrais e cinematográficas, programas
frigerada formas elétricas, máquinas pressas em geral, publicidade em todos
'circenses
fotográficas e caisiematooritnea. coral.
os. veículos e meios de divulgacão
•
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Publicação feito do acordo com o org . 130 do Código do Propriedade Endustrial. Da dota da publicaçao começará
o, correr o prazo do 60 calas para o deferimento do pedido. Durante eme prazo poderão apresentar nuas oposições ao Departamento
Nac1ona3 dn Propriedado Sedustrial aqueles que co julgarem prejudicados com
concessão ég registre rcqueriÊo
Termo u.- so5.017, de 23-8-1966
Viciar Hugo Lenisa Coutinho
São Pa-u1O

iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
querosene
Termo n.° 765.022, de 23-8-1966
Américo Moreira Junior
São Paulo

Têrmos ns. 765.057 a 765.064, de
23-8-66
Pisos de Alta Resistência Cretox Ltda.
Rio de Janeira

dorantes, vinagre aromático, pó de afrois
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crome
para barbear, sabão liquido perfumadd)
''FERIAS - FEIRA NACIONAL
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6s
DO ABASTECIMENTO,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pariu.,
DO ARQUITETO
Classe 33
me, escôvas para dentes, cabelos. unhasi
Classe 50
Para uso em denominações de feiras,
e cílios, saquinhos perfumado, preparas
Classe 32
Para distinguir: Bilhetes lotéricos. car- dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
salões e exposições promocionais, impressos em geral, publicidade em todos Para distinguir: Almanaques, agendas, tões de visitas, folhinhas, imprassos em para o tratamento das unhas. dissola
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- geral, músicas impressas, papéis impres- ventes e vernizes. removedores da cutis
os veículos e meios de divulgação
tálogos, edições impressas, revistas, órsos, passagens
cuia, glicerina perfumada para os cabea
Têrmo n.° 765.018, de 23-8-1966
gãos de publicidades, programas radioClasse 16
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
Victor Hugo Lenisa Coutinho
fônicas, rádio-televisionadas, peças tea- Para distinguir: Materiais para constru- los e preparados para descolorir unhas,
São Paulo
trais e cineanatográficas, programas
Qasse 11
Ses e decorações: Argamassas, argila
aircenses
trela, azulelos. batentes. balaustres. blo. Ferragens. ferramentas de tôda espécics
sos de cimento, blocos para pavimenta cutelaria em geral e outris artigos cid
Termo n.° 765.023, de 23-8-1966
• ÓTICIN - SALÃO NACIONAL
do, calhas, cimento, cal. crê, chapa: metal a saber: Alicates, alavancas. aro
São Paulo
çolantes. saibros, caixilhos, colunas mações de metal, abridores de lata%
DE ÓPTICA R CINE-FOTO:
Américo Moreira Junior
arpas para coberturas, caixas dágua arame liso ou farpado, assadeiras, aoss
sisas de descarga para editos. edifica careiros; brocas, bigornas, baixelatsi
Classe 33
Res preanoRadas, estuque. emulsão de bacdeijas, bacia& baldes, bimboniereas
ARQUITS.TO
Para uso em denominações de feiras,
ase asf Sltico. estacas. eaquadrias..estru bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co'
salões e exposições promocionais. im'uras metálicas para construções, lame Iberas para pedreiros, correntes, cabides2
pressos em geral, publicidade em todos
Classe 32
as de metal, ladrilhos. lambris. iuya: chaves; cremones, chaves de parahiscQ
os veículos e meios de divulgação
Para distinguir: Almanaques, agendas,
função. lages. lageotas, material iso conexões para encanamento. colunas,
anuários, álbun:s impressos, boletins, ca- 'ante contra frio e calor, manilhas, mas
Termo n. o 765.019, de 23-8-1966
camas de metal para portões, canos dS
tálogos, edições impressas, revistas, ór- feiras Para construções, mosaicos. pro mear],
Victor Hugo Lenisa Coutinho
chaves de fenda chaves isglesas
gãos de publicidades, programas radio. sas para revestimentos de paredes. ma
São Paulo
cabeções,
canecas. cipos, cachepots,
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- _lutos de base asfáltico, produtos para
centros de mesa, coqueteleiras caixas
trass e cinetnatográficas, programas
asmas impermeabiliza/ates as argamaa para acondicionamento de alMenta%
circenses
3as de cimento e caS hidráulica, redre
SABRATUR - SALÃO
gulho, produtos betuminosos. inipermea caldeirões, caçarolas. chaleiras. -cateto!.
Têrmo
n.°
765.025,
de 23-8-1966
ras. conchas coadores; distintivos, das
PRASILEIRO DE TURISMO.
bilizantes líquidos ou sob outras forma.
Edouard Gaston Girard
bradiças; essuadas, enxadões. esferas
.sara
revtstimento
e
outros
como
na
pa.
Rio de Janeiro
vimentação, peças ornamentais de cl engates, esguichos. enfeites para arreice,
Classe 33
"lento ou gesso para tetos e paredes estribos, esferas para arreios. espumas
Para uso em denominações de feiras,
sapal pare forrar casas, massas anti. (feiras; formões. %ices. ferro para sortaS
salões e exposições promocionals, im'.cidos Para uso nas construções,. par capim, ferrolhis. facas, facões, fecho..
pressos em geral, publicidade em todos
suetea, portas, pondes,. pisos. soleiras duras ferro comum carvão. feruteirads
os veículos e meios de divulgação
para portas, tijolos. tubos de concreto 'mis. fôrmas p ara doces. freios coara
Termo n. 0 765.020, de 23-8-1966
telhas. tacos. Suecos de vtntllaçâo. tan- estradas de ferro, frigideiras: gancho,
Victor Hugo Lenisa Coutinho
ques de cimento. vigas, vigamentos e grelhas gar‘os. ganchos para quadrog
gonzis para darruagens: insígnias; Lts
São Paulo
vi trôs
mas, lâminas, liroreiros. latas de Uno3
Classe 31
Classe 49
¡arras:
machadinhas, molas para corA
Adesivos
para
vedação,
anéis
para
veBilhar
FEBRAFOL - FESTIVAL
dação, argolas para vedação. arruelas molas para venezianas, martelos data
Termo n.° 765.029, de 23-8-1966
'sara vedação; barbantes, barracas de retas, matrizes; navalhas; puas; pás. :mas
BRASILEIRO DE FOLCLORE Sonia Sampaio ge Azeredo Coutinho sampanha.
betume para vedação. bu- dos, parafusos, picões, porta-gelo; nos
lias
para
vedação.
bufão (rôlha para seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiro
Guanabara
0
Classe 33
tarraxa): cabos, canaleass. cordas, cor- panelas. roldanas, ralos para p:as, rabio
Para uso em denominações de feiras,
dé's cordoalhas. cordões, correias de tes regadores; serviços de chã e caie,
salões e exposições promocionais, im'raras:missão de tôda espécie: atuár- serras, serrotes, sachos, sacarrolha: tes.
pressos em geral, publicidade em todos
enson lida/artes gráficas ias, esferas para vedação, fitilhos para opras. talheres atlhadeiras. torquezes
(RIMA
os veículos e meios de divulgação
:marradias, forros para vedação, fuga- tenazes, travadeiras, telas de arame. sore
Classe 32
aça: gachetam luntais para vedação; neiras, trincos, iiibos para encanamentO
Tèrmo n.° 765.021, de 23-8-1966
Titulo
lonas, lonas sara freios de veículos: trilhos para pirtas de correr, taças,
CODEP — Combustíveis e Derivados
mangueiras, massas para vedação, mo- travessas, turíbulos; vasos, vosilliamet
Termo n.° 765.034, de 23-8-1966
de Petróleo Ltda.
lo pare vedação: rôlhas: tampões para
Panificadora "Nova das Palmeiras"
e verruma
São Paulo
.
vedação (fins não medicinais), tendas,
Limitada
Classe 6
tiras nata vedação, tubos para vedação. Para distinguir máquinas para Indústrias)
São Paulo
Su1aç8es para vedacão; válvulas pare texteis em geral. máquinas e suas parte®
CODE?
vedação
integrantes para fins industriais; má.'
quinas de p recisão: tuãquias oneratrize
48
COVA DAS PAINKIRAS° Para distinguir:Classe
Perfumes, essências, eu- motores e suas p artes: peças para veld,
inchicatzein Braldlotro trstos. água de colônia, água de touca- eulos :alavancas, alternadores, aceleras
Classe 47
c ador, água de beleza, água de quina. dores, anéis de istão. anéis de esferas
Para distinguir combustíveis, lubrificaná gua de rosas, água de alfazema, água para rolamentos, anéis de óleo. anéis
Classe 41
tes, substàncias e produtos destinados à
ara barba, loções e tônicos para rn para facilitar o arranque dos motores,
Iluminação e ao aquecimento: álcool Bombons; balas: biscoitos; bolachas; iscs. abalas e para a pele, brilhantina, ban- anéis de segmento, autolubrificadores,
arletes• aparelhos para mistura de coras
motor, carvão a gás hidrocarboreto, los; chocolates; doces gelados; drops: dolina. "bato"
fixadores ['si g
ma/s. de motores • a explosão., más
gás metano, butano e propano, gás .ap- .frios; frutas secas, cristalizadas e era,
garrafaclo, gás liquefeito, gasolina, gra- geléias; goma de casmar, panetnues: piz- de penteados p,%ró)eos, óleos para os quinas de abrir chavetas, máquinas afias
xas lubrificante, alem combustíveis, !zas; pralinés; pastilhas; pães; pães do- e,belo. crave rs'aivenescente, cremes gor- dosas para ferramentas de cortes, ases
durosos e somadas para limpeza da quinas para arqueação de embalagens e
óleos lubrificantes, óleos destinados à .
ces; salgados e sorveres
Pele e "m aeMage". aPpilatórlos, deovolumes, máquinas para afiar, máquinas

biLter miniaTurà
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suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do registr( requerido

MIL

para ajustar, máquinas de atarrachar.
batedeiras, bielas, bombas de óleo, bra.
aos, burrinhos. blocos de Motores, brontinas, blocos, barras, bombas de ar com,
pritaido, bombas lubrificantes, bombas
, lubrificantes, bombas de circulação, bombas de comustivel para motores, bombas
de água e gasolina para automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de ' deslocamento e a pistão,
bombas eltricas. bombas para liquidos,
, para pressão hidráulica e para compressões, bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores • para cereais, máquinas batedeiras, máquinas brunidoras, máquinas
para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios. cabeçotes, camisas, sárter de embreagens, cárter de
motor, comutadores, cubos de placas
de embreagens. cu'atras de cilindro do
matar, caixas de lubrificação, carbura.
dores. cabeçotes do cilindro, máouinas
para cortar frios, corôas, carteias, cadeias cortantes para entalhar, camisas
para cilindros. cardans, máquinas catadoras. caldeira: máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
Conservação de estradas. corte de madeiras e carretos, máquinas para cortar.
e moer carne e legumes. máquinas classificadoras, máquinas de contar„ máquinas para cortar- máquinas compressoras,
carretéis. máquinas cravadeiras, carreiros hidráulicos, máquinas para fabricar
canSões, máquinas para fabricar cigarros. máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos de arranque, diferencial. dispositivos de ignição elétrica para motores, dínamos, dragas. desnatadeiras para manteiga. des.
fibradores de cana forragem. máquinas
desein palhadoras. máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras..má.
quinas distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras, eixos de direção, eixos
de transmissão. embreagens, engraxado.
res centrífugos para forjas, engenhos
de cana, expremedeiras pare manteiga.
engrenagens para mancais. engrenagens
de cremalheiras, engrenagens para eixos
de Manivelas, engrenagens de parafusos
,tein fim engrenagens de distribuição.
engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores hidráulicos
exaustores de forlas, esmeris, espulas.
máquinas encanatórias. máquinas ensacadoras, elevadoras, máquinas ensaca.
amas. elevadoras, máquinas de esculpir,
diafragmas, engrenagens de comando
das válvulas. maquIpa.s empilhadeiras.
Ináquinas para esta leiros, eixos de :c,
mando. et grenagrns para eixos de comando das válvulas e para eixo de manivelas, máquinas de estampar, máqui.
nas de esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração de
óleos, filtros para limpeza do motor,
filtros para óleos, foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fundição, furadelras, forjas- máquinas para furar e
'centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máqui.
nas para fabricar gelo, máquinas para
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
guindastes, geradores para corrente con!sua e alternada, geradores de eletrici.dade, máquinas para galvanoplastia. ga-

zeificadores de líquidos cornbustiveis
auinellos. injetores para carburadores.
máquinas de impressão, Mornos industriais (fornalhas), máquinas insuflado.
ras, máquinas limadoras, máquinas para
lavar vasilhames em geral, máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas, máquins para
engarrafar bebidas e líquidos. máquinas
para colagem dos rótulos em vasilhames, máquinas para fermentar e misturar bebidas. juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas
animadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras . lubrificado-es centrífugos. máquinas de lavar pratos e roupas, máquinas lixadaras. ma .
cacos, mancais. motores elétricos, meaaelras, martelos meCânicos. • moin'aos
para cereais, maçarocas, marteletes ma.
lacates, motores. mancais para . brocas;
rnotbres. de combustão interna, motora:
diesel, macacos para brocas macacos de
rõscas, de parafusos e hidráulicos, mancais de toletes, mo/as, moas de vál,
aulas. mandris, magnetos para motores;
magnetos de ignição, mecanismo im,
oulsionador do diferancial, mineração.
multiplicadores, máquinas mistaradóras
de barro e concreto, máquinas para malharia, máquinas para movimento • de
terra, máquinas para moldagem, picador
de forragens, pinhões, pistões de motor;
politrizes. motores a explosão, a com.
bastão interna e elétricos, prensas, punções. plamas de mesa, a'ainas'limadoras,
'lacas para tórnos, prensas hidráulicas,
máquinas para panificação , e máquinas
para fabricação de massas alimenticias.
máquinas para fabricação de pape/, pontes gigantes, platinados para veículos,
inos, pedais de alavancas, de embreagens, 'planetárias de parafusos sem fim
de rodas. polias, máquinas para olaria,
.náquinas pulverizadoras, máquinas de
polir, receptáculos, rolos, roletas, ressaltos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilind'ica redutores silenciosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro aço
e bronze, máquinas para' rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
pistões, engrenagens e parafusos sem
Eu- silenciosos, satélites, separadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas secaMáquinas para serrar, máquinas
. Uras.
,
salgadeiras para manteiga, teares, tur-

binas, torcedeiras, tesouras rotativas; tesouras mecânicas. tõrnos revolver, tiúaos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
N.irantes, transportadores automáticos
Para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras máquinas para terraplanagem,
náquinas de soldar. tuchoS de válvulasmáquinas para indústrias de tecidos, maquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas trituradoras, máquinas térmicas.
máquinas de trançar. máquinas de trim.
'ar, máquinas urdideiras, valvalas para
motores, válvulas. de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
',ara motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras

Classe 15
tetro& para vidros, tosta aczesiva para
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica,
mater:al plástico e mgeral
porCelana, faiança, louça vidrada para
Termo
n.° 765.030, de 23-8-1966
uso caseiro, aparelhos de chá, de café,
de jantar, serviços de 'refrescos e de Sonia Sampaio de Azeredo C.outinho
Guanabara
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latr:na, bandeijas. banheiras, biscoiteiras
bidês, botijas, bules, adeteiras canecas
castiçais, chavenas. centros de mesa,
compoteira. cubose, descansos de porcalana, escarradeiras, espremedores aluis
funis, .garra 4as, globos.. jardineiras jarClasse 32
ros, jarrões, lavadedos, lavatórios leiUma revista
teiras, maçanttas de porcelana, Mantagueiras, molheiras, moringas, palite:ros,
Têrmo n.9 765.032, de 23-8-1966
pedestais, pias, pires; polvilhadires; Casa Hélios S.A. Tintas e Vernizes
porta-facas, potes, puxadores, receptáSão Paulo
culos, sale:ros: serviço de chá; taças
para café. travessas, terrinas, orinóis
CASA NELIOS S/A.'
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
TINTAS. E •VERNIZ
Glasse 28
Para distinguir: Artefatos de materia
Nome Comercial
plástico e de a nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimenTermo na' 763.033, de 23-8-1966
tos confeccionados de substâncias aniIndústria de Bebidas Milani S.A.
mais e vegeta.s; Argolas açucareiros
São Paulo
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas.
.aixas . para . acondicionamento de ali.
nentos caixa de mater:el plástico pare
aases para telefones, baldes. bacias bol°aterias: coadores, copos, canecas, conchas. *capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas Dera guarda de ibletos, cartuchos coadores para chã. descanso Para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
qara soraetes, ca:xinhas de plástici
aara sorvetes, colherinnas, pasinhas.
aartinhos de plástico para sorvetes forminhas dt plástico pare sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. emba;again de mater:al plástico para sorveres. estojos para objetos. esnomas de
Classe 42
sylon esteiras, enfeites para autoral).
Whisky
armações para ócclos, bules, bandejas.
Termo
n.9
765.035,
de 23 -8 - 1966
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
Decorai (Recife) Ltda.
yds, massas anti-ruidos. escoadores de
para bolsas, Sacas, guarnições guarniPernambuco
nições para porta-brocos. guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
lie-corta r• aErips) firrt.illutfai
de frutas e legumes, acarnições de material plástico para utensílios e eibietos.
guaraições pare bolsas. garfos, galerias
Nome Comercial
para cortinas, ferro laminados, plásTermo n.o 765.036. de 23 -8 - 1966
ticos, lanche:ras, mantegueiras, malar
cirinóis, prendedores de roupas. puxado.
Nadyr do Valia Ferrarl
es de móveis, pires, pratos paliteiGuanabara
ros. pés de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos puxadores de água para uso domestico.
porta-copos, porta-niquela, porta-notas
-4)
porta-documentos placas, rebites todinhas, recipientes, suportes, suportes pare
Pnt;
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas:
tubos para ampolas, tubos, para sériogas, travessas, tipos de . material plástico, sacolas, sacos, sagu:nhos, vasilha.
mes para acondiciinamento. vasos,
caras, colas a, frio e colas são lacluIdas
P in outras, classes, para borracha para
corrunies, para marceneiros, para sapa-

Pre-,_-) do Nffirtero de Hoje:

Navegação
e Ne éá33,,

Ne,r$

0,05

Classe 53
Titulo de Estabelecimento

