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SEÇÃO PH
ADIO XXV — N." 68
DEPARTAiVIENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE iNDUSTRIAL

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
De 5 áe abril de 1967
Exigências
Termos com exigências a cumprir:
Aços Singra CoN.° 324.750
smércio c Indústria S. A.
The Singer Company — 'Recorrente do termo 324.750.
Colorado Rádio e Televisão
N . A. — Junto ao têrmo 395.645.
N.° 447.245 — José Augusto
Teixeira de Andrade.
Laboratório Farmaquion *Lida.
Junto ao têrmo 460.047.

Wientoquimica Zappa S. A. —
Nimba ao termo 475.986.
,• ressôo de Meio, Indústria e
'comércio S. A. — Junto ao termo 468.213.
Shewin — Williamsdo Brasil
1 U. A. Tintas e eVrnizes — Junto
áo termo 766.212.
Shewin — Williamsdo Brasil
. A. Tintas e eVrnizes — Junto
termo 766.213.
Café Nacional Ltda. — Junto
ko termo 347.860:
Dr. A. Wander S. A. — Junh) ao termo 466.076.
Recursos interpostos:
, Maidenform Inc. — Recurso
Reterposto ao deferimento do tero 367.083.
American Radiator.& Standard
nitary Corporation — Recurso
Vziterposto ao indeferimento do
rroo 435.006.
Axios S. A. Indústria Mecâni,
— Recurso interposto ao de14erimento do termo 436.758.
IBESA — Indústria Brasileira
.kie Embalagens S. A. — Recurso
!interposto ao indeferimento do
Crmo 442.235,
Laboratório Torres S. A. —
Recurso interposto ao indeferimento do termo 461.438.
Indústria Brasileira de Eletri. Wdade S. A. Inbelsa -- Recurso
interposto ao deferimento do ter! Olo 463.370.
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São Paulo Alpargatas S. A. —
Recurso interposto ao indeferimento do termo 471.296.
Nordmark — Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
— Recurso interposto ao deferimento d otermo 473.115.
Plásticos York S. A. — Recurso interposto ao indeferimento do
termo 474.349.
Societé des Automobiles Alpine
— Recurso interposto ao indeferimento do termo 4.76.579.
Sequeiros, Lopes & Cia. Ltda.
— Recurso interposto ao deferimento do termo 480.979.
Bial Farmacêutica Ltda. — Recurso interposto ao deferimento
do termo 459.388.
Laboratórios Lepetit S. A. —
Recurso interposto ao deferimente do termo 192.099.
The Gillette Company — Recurso interposto ao deferimento
do têrmo 395.887.
Laboratório Farmacêutico Campos Ltda. Recurso interposto
ao deferimento do termo 406.053
Unilever Limited — Recurso
interposto ao deferimento do termo 425.578.
Magnesita S. A. — . Recurso interposto ao indeferimento do termo 449.081.
Indústrias de Escovas Alfa S. A.
— Recurso interposto ao deferimento do termo 452.091.
Codaco S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos — Recurso interposto ao deferimento
d oferino 453.049.
João Lanziotti — Recurso interposto ao indeferimento do termo 453.642.
Guanabara S. A. Comércio 'e
Indústria — Recurso interposto
ao deferimento do termo 454.482
Plastifon S. A. Plásticos e Derivados — Recurso interposto ao
deferimento do termo 454.820.
ECISA — Engenharia Comércio e Indústria S. A. — Recurso interposto ao deferimento do
termo 456.347.
Roux Laboratories, Inc. — Recurso interposto ao deferimento
do termo 457.851.

Societé Rhodiaceta — Recurso
interposto ao deferimento do ter.
mo 495.606.
Dr. A. Wander S. A. —
curso interposto ao deferimento
do termo 496.743.
Magazine Louvre S. A. — Recurso interposto ao deferimento
do termo 497.163.
Ragis Kartoffelzhcht — Und
Handelsgesellschaft Mit Beschran.
kter Haftung — Recurso inter.
posto ao deferimento do termo
ri.° 497.706.
Bial Farina Ceutica Ltda. —
Recurso interposto ao deferimen-

Metalon Indústria e Comércio
S. A. — Recurso interposto ao
deferimento do termo 459.070.
Al3C Rádio e 'Televisão S. A.
— Recurso interposto ao indeferimento do terma 461.49.
Impermeabilizadora Abbott Limitada — Recurso interposto ao
indeferimento do termo 464.451.
Jean Patou Parfumeur — .Recurso interposto ao deferimento
do termo 466.436.
Expediente da Divisão de Patentes
Angelo Milani S. A. Indústria
Rio, 5 de abril de 1967
e Comércio — Recurso interposto ao deferimento do termo núPrivilégio de Invenção Deferido
mero 468.292.
'Irmãos Fellinghauer .Ltda —
N. 111.131 — Processo para a pe.
Recurso interposto ao deferimen- limerização de éteres viniculos — Moato do termo 468.293.
tecatini, Societá Generale Per L'Indus.
-Cebec S. A. Engenharia e In- tria Mineraria e Chimica.
dústria — Recurso interposto ao
N. 112.699 — Processo de fabrica.,
indeferiento do termo 473.559.
co de amido — Cora Products Com..
Sociedade Técnica de Materiais pany.
Sotema S.A. — Recurso interN. 119.507 — Processo para a proposto ao deferimento do termo dução
de novos éteres de Epoxi .Alquin.° 475.122.
la *— Shell Internationale Researcls
Geltec Comércio e Indústria Maatschappij N V.
N. 120.877 — Um processo de pre.
S. A. — Recurso interposto ao
paração de éteres básicos — Beechata
deferimento do termo 480.826.
Chinosolfabrik A. G. — Re- Group Limited.
curso interposto ao indeferimenN. 124.312 — Processo de produzis'
to do têrmo 485.192.
alvejantes líquidos concentrados e suba.,
Editôra e Impressora de Jor- tâncias ativas apropriadas para os mes.
nais e Revistas S. A. — Recurso mos — J.R. Geigy S.A.
N. 137.348 — Processo para sepainterposto ao deferimento do terração de u'a misture por meio de um
mo 485.490.
Compagnie de Saint Gobain — solvente seletivo — Shell Internationale
Recurso interposto ao deferimen- Research Maatschappij N V.
to com apostila do termo 486.086
Exigências •
São Paulo 41pargatas S. A. —
êrtnos com exigências a cumprirs
Recurso interposto ao indeferimento do termo 486.334.
N. 90.783 — Bakol S.A. Ind. e
Listas Telefônicas Brasileiras Com.
S. A. Páginas Amare/as — ReN. 91.886 — Clevite Corporation.
curso interposto ao deferimento
N. 96.324 — Vidros Corning Bra.
do termo 486.603.
.A.
Laboratório Especifarma S. A.
N. 99.167 — United States Rubbew
— Recurso interposto ao deferi- Company.
mento do termo 592.053.
N. 101.106 — Rio Tinto ManageIson S. A. Indústria Farma- ment Services Limited.
cêutica — Recurso interposto ao
N. 109.07 — Minnesota Mining
deferimento do termo 494.115.
And Manufacturing Company.
N. 129.377 — Eastman Kodak Com.
Laboratório Climax S. A. —
Recurso i nterpoc--) c° deferimen- patiy.
N. 136.465 — Texaco Develop Cce.
to do termo.
poration.
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- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co-

EXPEDIENTE •

municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 ho8. as, o expedL7ete destinado à pu-

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

blicação.

- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos 'casos de
erro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 171.230m.
- Os originais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois, em uma
só face do papel, formato 22x33:
as emendas e rasuras serão ràsalvadas por quem de direito.
- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
,c

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
saçzo
IIIieeSo do publicidade do expediente do Departamento
Nacional do Propriedade Induetrial do Minha-teria
do Indúetrie o de Comércio

IMpreeto nas Oficinss co Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

- As assinaturas vencidas podarão 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 ende.
teço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro,

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior:
4,50 - A remessa de valõres, sem.
NCr$
6,00 'Semestre
NCr$
9,00 pre a favor do Tesoureiro do De12,00 Ano
partamento, de Imprensa NacioExterior:
nal, deverá ser acompanhada de
NCr$ 10.00 esclarecimentos quanto à sua apli13,00 Ano
cação.
NÚMERO AVULSO

REPARTIÇÕES E PARTIEULARES

Capital e Interior:
Semestre
,NCr$
Ano
NCr$
Exterior:
Ano
NCr$

O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remeexemplar.
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0,01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, 'e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
-
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N. 136.518 - Dow Corning Corpo..
ration.
ri. 137.465 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
N. 138.680 - Ciba Societe Anoriytne.
N. 139.861 - Rhône-Poulenc S.A.
N. 140.154 - Whiffen 5 Sons Lisnited.
N. 141,824 - Hooker ChemicalCon.
poration.
N. 141.825 - Hooker Chem:cal
Corporation.
N .136.006 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
N. 122.402 - Laboratóiros LysanAnd Mant-facturing Company.
dra Ltda.
N. 127.221 - Industrial e Mercantil Rabin Limitada.
.
N. 128.107 - Wander Rodrigues
Vieira.
N. 137.776 - International Busines
Machines Corpora ton.
N. 138.257 - Amparo S.A. Agricola e Comercial.
N. 141.893 - N V Philips'Gloeilarnpenf abrieken.
N. 142.132 - De Lavai Turbine
Inc. •
N. 142.596 - N V Philips'Gloeilaiiipenfabrieken.
N . 142.615 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
N. 143.218 - Alvaro 1V1aga1hães
Bast657-N. 143.283 - N V Philips'Gloeilampenfabrieken.
N. 152.706 - Narciso José To.
cchetio.
N. 152.877 - Detergente Deterbras
Ltda.
N. 152.878 - Dr. Lúcio Labãnio.
N. 163.409 - In Quisa - Indústria Química Santo Antonio S.A.
N. 164.978 - Commisariat A
Energie Atomique
N. 167-.787 - Calçados Ciro S.A
Ind. e Com.
N. 167.791 - Giuseppe Carapella.
N. 167.792 - Nicanor 0116.
N. 167.793 - Florença Arte Decorações S.A.

.1b.ril de 19-67 .

N. 167.796 - Vale Dourado Ence.
nharia Indústria e Comércio Ltda.
N. 167.797 - Martinez, Ortube
Cia. Ltda.
N. 167.824 -7 São Paulo Alpargatas S.A.
N. 168.050 - Karl Züngl.
N. 137.408 - He int ch Friedrich
Schroder.
N. 138.315 - Gualti,-ro Giori.
N. 138.443-- Solvay El Cie.
N. 138.892 - Shell Research Limited.
N. 144.864 - Techniques D'Invention Appliques T.I.A.
N. 145.642 --- Compangie Eletcro,
Mecanique.
N. 146.605 - Standard Eléctrica
S.A,
N. 146.748 - Tecalemit (Enginering) Limited.
, N. 153.273 - Arnerican Flange
Manufacturing Co Inc.
N. 153.292 - • Vickers-Armstrongs
(Aircraft) Limited.
N. 153.314 - Leon Ard D. Kurtz.
' N. 153.401 - :rosé de Arimathéa
LeIrs.
N. 153.406 - Isstitut Für Glastechnik.
N. 153.421 - Inventa Ag. Für
Forschung Und Patentverwertung
rirh.
N. 153.486 - Therezinha Salete
Silva.
N. 163.866 - Domingos Retondaro
S.R.L.
N. 169.914 -.Inclustan - Indústria
cle Artefatos de Metal Ltda.
N. 179.194 - Knoll Associates,
N. 182.037 - Sueli Guerreiro Ferreira.
N. 182.372 - International Standard Electric Corporation.
N. 182.373 - International Standard
Electric Corpora tion.
N. 182.619 - Pedro Mario Medeiros.
N. 182.634 - Verter Konstantinoff
IVI'tzakoff.
N. 182.644 - Agatha Maria
perg.

N9 152.447 - Badische Anilin 83
N. 182.647 - Batista Nacimbem.
N. 183.140 - - Cosméticos Cyjo'son 1 Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 152.450 - Great Lakes Carbon
Indústria e Comércio Ltda.
Corp.
N. 183.181 - Pedro Taguada.
N. 183.183 - Hilario Cuzziol.
N° 152.701 - Ciba Societé Anonyme
N9 152.751 - 'United Coke And
N. 183.225 - Manoel do NascimenChemicals Company Limited.
to Sampaio.
162.788 - Farmapiast Indústria
N. 183.516 --- Grey Eletrecidadde e N9
Comércio S. A.
S.A. Indústria e Comércio.
N9 152.867 - Philips Petroleum
Company.
.
•
Expediente - da Divisão de Patentes
N9 152.901 - Beècham Group Limited,
Rio, 5 de abril de 1967
N9 152.936 - Badische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengeslischaft.
Privilégio de Invenção Indelerido
N9 152.963 - Takeda Chemical Indrustries Ltda.
N° 152.972 - Knoll A. G. ChemisN. 129.761 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a processo facilitado para che Fabriken.
N9 152.973 - rompagnie de Saint
montagem e manutenção de receptores
Gobain.
de televisão - Alcio Folena.
N9 141.907 - Manoel Garibaldi de
Aguiar Barros e Zvonko Sauron.
Exigências
N9 133.769 - Union Carbide corp.
N9 135.927 - Solvay & Cie.
Termos com exigências à cumprir:
N9 139.301* - Société Generale Des
N. 101.054
Union Carbide. Corp. Procluits Refra ctaires.
N9 140.969 - N. V. Philips GloeiN. 119:986 - Shell Intemationale
lampenfabrieken.
Research Maatschappij N V.
N. 134.742 - Chemische Werke N° 143.835 - Yamata Iron & Steel
Co. Ltd. e Yokoyama Engineering
Fluis Aktiengesellschaft.
Co. Ltd.
N. 135.695 - Montecatini Società N9 144.166 - The Gillette Company
N9 145.501 - Olin 1Viathieson CheGenerale Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N9 Corp. - Montecatini Societtl
N. 148.442 - Christian Holzapfel raleai
145.714
Generale
Per L'Indústria Minerárirà
Kg Mobelfabrik.
e Chimica.
N. 151.139 - The Motherwell BridN9 147.594 - Victor Rakowsky.
ge And Engineering Comnany Limited
N9 151.392 - Pulp And Paper Ree Walter Kohring.
search Institute Of Canadá.
N. 151.282 - Pilkington Brothers N9 151.823 - Francisco Fabio Dei
Limited.
Frete.
N° 151.834 - N. V. Philips GloeiN. 151.922 - Hermann Bonisch.
lampenfabrieken.
N. 152.772 - S W Farber Inc.
- N9 151.912 - Pavena A. G.
N. 152.833 - Solvay Es Cie.
N9 152.192 - Metallurgical ProcesN. 152.932 - Shell Internationale ses Limited.
N9 152.252 - oema Anstalt.
Research Maatschappij N V.
N9 152.275 - F. Hoffmann La RoN. 152.941 - Trol S.A. Ind. e ehe & Cie Societé Anonyme.
C om.
N9 152.284 - Ciba Société Anonyme
N. 152.953 - Allied Chemical
NO 152.304 - Union Carbide Corp.
orp.
N° 152.349 - Ciba Société Anonyme
N. 152.954- Allied Chemical
N9 152.347 - Glaverbel S. A.
orp.
152.354 - Baio Bettoni.
N9 152.960 - Monsanto Company.
Celanese Corp
NO 152.368
No 131.726 - Ivo Bianchi •
América.

c
c
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N9 152.369 - Tadeusz Sendzimir
Inc.
Colgate Palmolive
N9 152.372 Company.
N9 152.407 - Ciba Société Ononyme
N" 152.433 - Glaverbel S. A.
N9 152.435 - Glaverbel S. A.
N9 152.437 - Glaverbel S. A.
N9 152.438 - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
° Diversos
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N° 143.308 - Augusta's Paradise
N. 489.715 - Schering A G.
Schering Alctiengesellschaft (transfeo
Discos e Vestuários Ltda.
N. 509.418 - Armando Klabin.
rência para o seu nome da marca Duan
N. 518.301 - Alencar Burti, Nel- Mãos n9 236.769).
NO 106.722 - Pechiney Compagnie
de Produits Chemiques et Electromé- son Semeoni e Mario dos Santos.
Antonio de Haro Dias (transferêno
tallurgiques.
N. 518.303 - Alencar Bunti, Nd- cia para o seu nome da marca Kalio
• N9 125.692 - Maurilie de Menezes. son Semeoni e Mario dos Santos.
for - n.° 237.072).
NO 125.780 - Shell Internationale
N. 518.677 - Lever Brothers Port
Posto de Molas Etran Ltda. e Me"
Sesearch Maatschappij N. V.
Sunlight Limited
talúrgica Etran Ltda. (transferência
Alberto Tabet ToN9 127.147
para o seu nome da marca Etran nt:s.
bias.
NO 127.910 - Oregon Etablissement Expediente da Seção de Transferência mero 242.064).
e Licença
Recabo S.A. Ind. Gráfica (na alte»
Fur PatentvérWertung.
ração de nome do titular na marca Pra0
NO 129.473 - Walter Fritsche.
N9 130.338 - Albertino de Moraes
Rio, 5 de abril de 1967
tico n° 242.146).
N° 130.312 - Damiano Quinsan.
- Processo arquivado - Nada para
.N9 131.489 - Antônio Pilotti e HerOcrim S.A. Produtos Alimentícios
deferir.
minio Toccoll.
Foram mandadas averbar as se- (na aleração de nome das marcas:
N9 131.591 - Deutsche Gold Silber seguintes transferências e alterações de
Reconsideração de Despacho
Suinocrim, nO 249.424 - Ocrim.
Scheideanstalt Vormals Roessler.
nome dos titulares dos mencionados proAvis, n° 249.425 - Bovinocrim, nume.
N9 131.660 - Arteva Soc. Comer- sessos:
Hercules S. A. Indústria e Comérro 249.744).
cio de Calçados e Artefatos de Bor- cial de Importação Ltda.
W. R. Grace &. Co. (transferên.
racha .e Cia. Industrial Brasileira de
Transferências e alterações de nome do -¡a
NO 131.995 - Fortunato Bechir.
para o seu nome da marca No.
Calçados Vulcanizados Vulcabras S.A.
N9 133.735 - American Radiator
titular
de
processos
Ox-Id á' 254.804).
- Na reconsideração que deferiu a & Standard Sanitary Corp.
patente Modêlo de Utilidade Um SolMario Martins Borges (transferência
N9 138.136 - F. Hoffmann La RoHazet-Werk Herniann Zerver (na aldado Inteiriço de Borracha com tra- cha & Cie Societé Anonyme.
para
o seu nome da marca Café Ch.
vas Especiais térmo n 9 124.562 - ReN° 141.124 - Nomura Overseas En- teração de nome do titular na marca poto ri' 327.117).
Hazet registro internacional número
considero o despacho de deferimento terprise Co. Ltd.
J.P. Guimarães e Cia. Industrial de
para que seja negada a ,Patente.
NO 141.125 - Nomura Overseas ra- 51.209) .
Alimentos - Cial (transferência para
Metalúrgica
Argentina
Gigler
SocieSocieté Technique de Pulvérisation terprise Co. Ltd.
.s seu nome da marca (51Da 45ba núme.
N9 141.126 - Nomura Overseas En- dad Anônima Industrial Comercial Y no 327.255).
- Na reconsideração que deferiu a
Financeira (transferência para o seu
patente Modêlo de Utilidade Um novo terprise Co. Ltd.
Doces Aliança Ind. e Com. Ltda.
NO 141.874 - Vickers Armstrongs nome da marca Gigler n° 325.805).
modêlo de pulverizador de líquidos
(transferência para o seu nome da mar.
(Engineers) Limited.
Ingleza - Levy S.A. Com. e Ind. ca
têrmo 131.080).
Bidu n° 327.351).
São Paulo Alpargatas S. A. - Na NO 141.884 - Alexandre Colabuono (na alteração de nome da marca MoS. Imai S.A. Com., Imp. e E)?p.
reconsideração que deferiu a patente Netto.
bin, têrmo 358.474).
Modêlo Industrial nova configuração
Sidney C. Dore S.A. Ind. de Re- 'pai alteração de nome do titular na
N9 141.914 - Roberto Augustin
em solado ante derrapante destinado Tapia.
frigerantes (na alteração de nome do marca Asahi Aji têrmo 443.143). <,
Lab. Corti S. A. (na alteraçãoyde
a sandália chinelo e outros calçados
NO 141.932 - Milton Ferreira de titular na marca Dore têm) 376.336) .
têrmo 131.034 - Reconsidero o des- Souza.
nome do titular na marca Corti-Pen.
pacho de deferimento para que seja
Veb Pentacon Dresden Kamera-Uni têrmo 215.762).
N. 141.978 - Victor Lax.
negada a patente.
NO 141.981 - Gilberto Cairo Mou- Kinowerke (na alteração de nome do
Chimica Baruel Ltda. (transferência
Marmitex Indústria e Comércio de rão e Horácio de Aguiar Filho.
titular na marca Pentafot têrmo núme- oara o seu nome da marca Corti-Pen.
Embalagem para Refeições Ltda. NO 141.988 - Arnaldo de Souza ro '425.618).
têrmo 215.762) .
Na reconsideração que deferiu a pa- Lima.
Veb Pentacon Dresden Kamera-Und
Domus Gas S. A.. (na alteração
tente .Privilégio de Aperfeiçoamentos
Kaiser Aluminum
N9 142.008
Kinowerke (na alteração de nome do de nome da titular no titulo Dogali
em marmitas têrmo 132.458 - Recon- Chemical Cor P.
titular
na
marca
Pentika
termo
número
sidero o despacho de deferimento paMagazin, termo 388.193).
Santi Lattuga.
N. 142.051
ra que seja negada a patente.
Citylux S. A. Com . e Imp. (na
Ind. e Com. Rymer 465.988).
N. 142.053
Aloysio H. Schmidt S.A. Comercial alteração de nome da titular na marca
Ltda.
Arquivamento de Processos
e Industrial (transferência para o seu
N. 142.059 - Ind. de Antenas Pa- nome da marca: Schmidt, térmo nú- Citybs-as. termo 423.146) .
Dunhill International, Inc. (transfeo
Foram mandados arquivar os pro- ris Ltda.
meros 519.118
519.119
519.120
rencia para o seu nome da marca .Eveno
cessos abaixo mencionados:
N. 142.071 - Giuseppe Marani e
519.121).
flo, têrmo 452.716) .
N9 107.030 - The Wellcome Foun- Sam Elisabetsky.
Philco Radio e Televisão Ltda. (na
Consiglio S. A. Ind. e Com, de
N. 142.075 - Carlos Augusto de
dation Limited.
alteração
de
nome
do
titular
na
marca
Óleos Vegetais (na alteração de nome
N° 108.406 - Nicolino GUiraarãeS Campos Guimarães.
/a titular da marca Candango, termo
Moreira.
N. 142.082 - Renato Amaral e Pe- Transfone têrmo 519.211).
Intercontinental R. I. Agro-Peças a° 462.740).
N9 110.039 - Nicolino Guimarães dro Paulo Amando.
Moreira.
e S.A. (na alteração de nome do tituShell Brasi IS. A. (Petróleo) (na al.
N. 142.110 - Mordecai Hirs
lar na marca Intercontinental R.I. têr- teração de nome da titular na marca
1NT9 142.572 - Livio Piva.
Angel
Kovacev.
NO 142.578 - Koichi Miyadaira.
mo
519.333).
Oxytol, têrmo 466.087).
N. 142.111.- Franciszek Cistek.
NO 142.580 - Guerino Ferrar! &
Emílio Onstjeld e Rosa Abragan de
N. 142.115 - Ignacio Junqueira de
Pilho Ltda.
Máquinas e Equipamentos Mello S.A,
Obstfelde (transferência para o seu
Moraes.
N9 142.586 - Rosa Myczkowski.
nome da marca Pewi têrmo 519.352). na alteração de nome na marca Mello,
N9 142.588 - Giiiseppe Ghinsberg
N. 142.130 - Cel Hermogênio Ro..
Ipama - Ind. Paulista de Máquinas termo 472.421).
e Albert Wexler.
drigues Peixoto.
Ltda. (transferência para o seu nome
Máquinas e Equipamentos Mello
N° 142.671 - Alberto Frisoli.
Tacito Sampaio Al- 'da marca Ipama tèrmo 519.389).
N. 142.491
S. A. (na alteração de enome da tio
N9 142.675 - Anton Blaselbauer.
tular ta marca Mello, tèrrno 472.422),
N9 142.684 - Stauffer Chemical ves.
Libertad Sociedad Anônima (na.
N. 142.882 - José Francisco de
Company.
Monteshell Petrochimica S.p,A.
teração
de
nome
do
titular
na
marca
Junior.
(transferência para O seu nome da
Per Faria
NO 142.711 - Pirelli Societá
Libertad
'registro
ny
158.661).
N. 142.570 - Abrahão Samara
•
Azioni.
Cia. de Produtos Químicos Labora- marca Dutra], termo 479.349).
N. 142.574 - Ind. Mecânica ValtN9 142.778 - Egyèsult Gyógyszer
Monteshell Petrochimica S.p.A.
tórios Verny (transferência para o seu
ner
Ltda.
Arquivem-se
os
proces..
Tápszergyár.
(transferência para o seu nome da mar.
nome
da
marca
Sodiocal
registro
núN9 142.074 - Carlos Augusto de sos.
ca Duvral, térmo 479.352).
mero 202.383).
Campos Guimarães.
Cantina Sorrento S. A. (na altera.
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
LEGAL
A
NovaquimiCa
Lab.
S.A.
(transN9 142.902 - Indústria Mecânica
ferência para o seu nome da marca ção de nome da titular no título Conti.
•
Valtner Ltda.
Rio, 5 de abril de 1967
na Sorrento, termo 518.659) .
Rheumalina n° 237.618).
r
N° 142.910 - Lorival Weckwerth.
Loja
Santista
de
Utilidades
Domésti..
Cantina Sorrento S. A. (na olteo
N9 142.917 - Nicola Rollo.
Exigências
cas Ltda. (transferência para o seu ração de nome da titular na frase de
N9 142.975 - Paulo Castilho Lima.
nome do titulo Novolar a° 213.862). propaganda Quem Vai Uma Vez...
N9 142.979 - Aldo Coti Zelati.
N. 170.168 - Behringwerke AlcN9 142.980 - Aldo Coti Zelati.
Winthrop Products Inc. (transferên- Torna a Sorrento, termo 518.660).
N 9 143.093 - Denis Jean Laca- tiengesellschaft - Cumpra a exigên- cia para o seu nome da marca PalmoNestlé S. A. (transferência para o
cia.
banne.
seu nome da marca Kirma, térmo ndo
nox
n'
.222.894).
Expediente da Seção Legal
N9 143.040 - Sergio Andrade Sant'
Schering Alctiengesellschaft (transfe- mero 518.910),
Consiglio S. A. Ind. e Com. de
Anna e João Ancede Garcia Terra.
rência
para o seu nome da marca PraExigências
N° 143.079 - Marcos de Abreu PeÓleos Vegetais (na alteração de nome
virou n° 227.251).
reira.
Recabo S.A. Ind. Gráfica (na al- da titular na marca jóia, têrmo wáo
Têrrnos com exigências à cumprir:
N9 143.134 - Giuliano Tincani.
teração de nome do titular na marca mero 518.864).
N9 143.264 - Ingersoll Rand ComDegremont tS. A. (Engenharia
Philco Radio e Televisão S.A. (no Recabo ns, 232.507).
giany.
Lab. Farmacêutico Elofar Ltda. (na Saneamento e Tratamemnto de Agua
N9 143.274 - Nicolas Chevitchenko pedido de desistência da marca Crosalteração do nome do titular na mar- (na alteração de nome da titular nas
NO 143.293 - rompeu de Souza ley n° 175.448) .
N. 229.280 - Kalle t, Co Aktien- ca Elovermin n9 334.154).
Queiroz.
marcas: Valvatic, termo 919.018
N9 143.294 - Toshiaki Yamaguchl. gesellschaft.
Beecham Group Ltd. (transferência 519.019 - Girator, 519.022 - ...o
N9 143.307 - Augusta's Paradise
N. 482.590 - The Wellcome Foun- para o seu nome das wnsca Sduilcrin 519.0023 - Circulator, 510.026 ==,
Discos e Vestuários Ltda.
dation Limited.
a' 234.528).
519.027).
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N9 259.557 - Cerealista Oeste
Acioly Varão (no pedido de transAderson Moura de Souza ,no pedido
de transferência da marca Café Bom ferência da marca Miracy, termo nú- Goiás Ltda. - Arquivem-se os pr.:).
cessis.
mero 479.983 ) . - Arquive-se.
Jesus da Lapa, termo 518.949).
loca - Creações Infantis Ltda. (no
Reconsideração de cle:vJacho
Sociedade Técnica e Industrial de
pedido de transferência da marca Joca, Lubrificantes Solutec S. A. (no pereúno 411.152).
Irmãos Salton Ltda. (na reconsidedido de cancelamento do pedido de
Aderico Afonso IVIaia (no pedido de .averbação de contrato nas seguintes ração que deferiu a marca Quinta do
transferência da marca Café Clinio, marcas: 188.643 - 20. 082 - 206.990" Vale, termo 398.745) . - Considetermo 493.709). - Quanto ao pedido - 207.130
207.131 - 208.765 - rando que a marca citada cpelo recorrende transferência, de Manoel Vascon- 209.911 -- 214.021 -- 214.253 -- te de fls . 8, de sua propriedade, já foi
celos, arquive-se.
217.228 -- 217.915 -- 217.924 -- registrada, e portanto nada mais havenN° 739.992 - Ind. Tapetes Atlãnti- 218.252 -- 219.033 - , 221.474 -- do para guardar o presente processo,
da S. A.
229.869 -- confirmo o registro de fls. 7 verso.
224.824 -- 224.825
Consulex - Patentes e Marcas Ltda. 234.692 - 236.867 -- 239.033 -2(no pedido de transferência do título 239.034 - 239.035 -- 241.140 -- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Consulex - Patentes e Marcas registro 245.238 - 247.960 -- 249.208
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
IV 208.903) .
EXPEDIÇÃO
262.975 -- 268.516 -262.784
Alceu - Toledo Veloso (no pedido 268.517 - 268.538 -- 272.520 -Rio, 5 de abril de 1967
.
- 279.528 -- 279.529 -de transferência na marca registro nú295.460 - 301.570 ) . - Arquivemmero 217.305) .
Exigências
Sociedad Anônima Quebrachales Fu- se os pedidos de cancelamento por falta
de
cumprimento
de
exigência.
sionados Industrial, Comercial y AgroTêrmos com exigências a cumprir:
pecuária ( no pedido de transferência do
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
Amo S. A. Ind. e Com. (titular
registro n° 217.738) .
MARCAS
da patente mod . utilidade n° 4.107) .
Curvex - Ind . Micromecânica Ltda.
Paulo Kemeny ( titular da patente
(no pedido de transferência do registro
Rio, 5 de abril de 1967
n° 220.344) .
priv.. invenção n° 46.330) .
Ind . de Calcinação S. A. - leal
Erich Hensel ( titular da patente priMarcas deferidas
Fab. de Biscoitos Catu S. A. e Catu (no pedido de alteração de nome do
viléglo de invenção n° 55.479) .
S. A. Produtos Alimentícios (na alte- registro n° 221.906) .
N° 435.383 -- Eclitôt-a Legislação
Francisco Macedo Feitosa (titular da
ração de nome das titulares na marca:
Ind. Heyn Com. Imp Ltda . (no
Catu, termo 484.193 - Catu Bem- pedido de alteração de nome do regis- Federal Ltda . - Guia da Fiscalização patente priv.. invenção no 56.312 ) .
Federal - cl. 32.
Raul Renê Paulo Sertório e Antonio
Bom, 484.194 .-- Catu-Craque, 484.195 tro n° 222.921) .
Alberto Cardia ( titulares da patente
- Catu-Lanche. 484.196 Marcas indeferidas
Immuno S. A. Produtos Biológicos
priv.. invenção n° 63.194 ) .
tifur, 484.197 - Catu-Salmar,
e Químicos (no pedido de transferência
484.198) .
National Malleable and Steel CasN° 295.640 - Leite de Clorofila Titan S. A. Ind. e Com. (na alte- do registro n° 275.852) .
tings Company ( titular da patente priOsvaldo
Dantés
dos
Reis
cl.
48.
Ânchor no Brasil Inds . Farmacêutiração de nome da titular na marca
vilégio invenção n o 65.766).
N 9 286.202 Palladium Panicas Ltda . (no pedido de transferência
Titan, termo 497.929 ) .
Ledoga S.p.A. (titular da patente
ficadora
Palladium
Ltda
.
cl.
41.
do
registro
n°.
166.544)
Discalbras Distribuidora Bras. rt.-!
n° 67.735).
Antonia
Coelho
Vieira
de
Melo
(no
Calçados Ltda. ( transferência para o
Diversos
The Electric Storage Battery Co.
%eu nome da expressão Barraca do Dia, pedido de transferência do termo nú(titular
da patente priv. inv. número
mero
462.845)
.
.ierrno 499.902).
Soe. Nordestina Ind . e Com. Ltda. 70.444).
Expedito de Carvalho e Silva (no
Sophie Dolega Dzialiewizz (transfe(junto ao reg. n° 344.149 ) . - AnoDiversos
rência para o seu nome das marcas: pedido de transferência do têrmo nú- te-se no certific"ado do registro, memero
463.861)
.
Match Color, termo 506.381 - Radar,
N°' 100.765 - Pedro Vilarubis . Instituto Médico Industrial de Apli- diante apostila, a transferência já anotermo 506.382) .
Arquive-se.
cações Scientíficas • (1 . O . A „S.) tada às fls. 7.
N° 112.824 - Aluminium InternaInd. de Artefatos de Bd n.'acha Samp (no ppedido de transferência do termo
Arquive-se.
Arquivamento de processos
S. A. (na alteração de rome da ti- n° 468.442).
tional Inc .
N° 126.087 - Carlos Dei Claro e
tular na marca Samp, termo 518.004 ) .
Saboaria Nossa Seenhora de Fátima
Foram mandados arquivar os pro- Adalberto Del Claro. - Arquive-se.
Ind . de Artefatos de Borracha Samp
S. A. (na alteração de nome de tl Ltda . (no pedido de transferência do cessos abaixo. mencionados:
N° 133.478 - Ferdinnd Reiterer,
térmo
n°
472.118)
.
-tuiarnmcSp.eo5180)
N° 259.030 - Albert Horesh
Lduis Windisch e Jean Nifenecker. Louize
da
Silva
(no
pedido
de
Metalúrgica Vulcão S. A. (na alN° 259.164 - Gráfica Editõra Diá- Arquive-se.
•
teração de nome da titular na marca transferência do termo .474.336) .
N.° 152.594 - Transline Ind. e
Martin-Marietta Corp . (no pedido rio do Nordeste Ltda .
Vulcão, termo 518.010).
N 9 '259 . 171 - Com. e Ind . Yara Com. Ltda. - Arquive-se.
Âncora - Ind. e Com. Ltda. (na de transferência do têrmo 490.881) . Ltda .
Ind . e Com. de Máquinas Atlântica
alteração de nome da titular nas marN° 259.195 - Martin Francisco EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
cas: Monoplax, termo .518.032 - Ver; Ltda . (no medido de transferência do Bueno de Andrada . •
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
•
dip, termo 518.033 - Calçado Certo, termo 491.447) .
N° 259.207 - Creditur Ltda .
EXPEDIÇÃO
e
Ligas
(no
Hora
Certa,
termo
Metais
Enka S. A.
termo 518.034
N° 259.301 - Hansa Bebidas Finasc
.ppedido de retificação do nome da so- Ltda .
a° 518.035).
Rio, 5 de abril de 1967
ciedade do têrmo 495.068)
259.302 - Ilansa Bebidas Finas
Superson S. A. Discos 4 irgens, EleExigências
Ltda.
trônica e Equipamentos de Som (na
Diversos
alteração de nome da titular na marca
N° 259.306 -- Hansa Bebidas Finas
Termos com exigências a cumprir:
Supersom, termo 5-18.128) .
Hatuo Matsunaga (no pedido de Ltda.
Cantina Sorrento S. A. (na altera- transferência do termo 480.613, marca:
259.315
Ergas
EscritOrio
N9
N 9 510.572 - Adyr Vasconcellos
ção de nome da titular na marã Can- Café Esmeralda ) .
de Representações Gerais e Agência N° 534.913 - João Batista Rego.
Arquive-se.
tina Sorrento, têrmo 518.656).
Rodolfo de Castro Neto (no pedido Social Ltda.
Cantina Sorrento S. A. (na alte- de trar.sferência do térmo 480.752,
Diversos
La Voce D'Italia
N. 259.31
7
raçãoã de nome da titular na marca marca Café Santa Luzia). - Arqui- Ltda.
Cantina Sorrento, termo 518 4n8).
N° 638.525 - C. W. Zipperer GeN° 259.318 - Eustratios Christos
ve-se.
• sellschaft Mit -Beschrankter Maftung.
Christofoulos. •
Ronald
Ribeiro
da
Silva
(no
pedido
Exigências
- Retifique-se o número do têrmo que
N° 259.328 - Tipográfica A Ve- foi publicado incorretamente no D. O.
de • transferência do termo 493.711,
Termos com exigências e. cumprir: marca: Café Serradourada). - Arqui- locidade Ltda.
de 19-12-66.
N 9 259.333 •-• Napoli- & Alves Live se.
Dehydag Deutsche Hydrierwerke
mitada.
Leonildo Basta (no pedido de trans- N 9 259.477 - Artefatos de Borracha EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
a.b4H4 (titldar dos registros internaSEÇÕES REPUBLICADO.
iionais: n° 84.135 e 74.430 - Mar- ferência do terno n° 492.673, marca Santa Therezinha Ltda.
tas: Tylan e Cyklonol (Gab. 396-F- Emblemática) - Arquive-se.
Rio, 5 de abril de 1967
N 9 259.364 -S IT A Soc. IndusBravanus S,. A. Ind. e Com. de
11 e Gab. 396-T-61).
Oswaldo dos Santos (no pedido de Doces (no pedido de alteração de nome trial .de Técnica Aplicada Ltda.
Nome Comercial deferido
N° 259.376 - Soc. Comercial e
transferência da marca Esperanto. Kr- no termo no 493.162, marca Suspiros
Construtora Belga Brasileira Ltda.
da Batalha). - Arquive-se.
no 197.530).
N° 447.080 - Racz Construtora
Geraldo Valdo (no pedido de trans- -1\1° 259.377 - Diretor do DepartaAntonio Cordeiro Sobrinho (no peS. A, - Racz Construtora S.
mento
de
Divulgação
do
Instituto
Braferência
da
marca
Valmar,
têrmo
núido de transferência da marca Rio(art . 9)9 no 2). ,
sileiro do Café.
mero 471.507). - Arquive-se.
Ltopecurti, termo 518.713).

Bank Rádio and Television Ltd. (na
alteração de nome da titular na marca
Rank Cintel, termo 519.043).
IVIurphy Rádio Ltd. (transferência
para o seu nome da mnárca Rank Cmlei, termo 519.043)
Rank-Bush Murphy Ltd. (na alterap de nome da titular na marca Rank
Cintel, termo 519.043).
Metalúrgica Nirva Ltda. (na alteração de nome da titular na marca Nirva,
termo 519.073).
Metalúrgica Nirva Ltda. (na alteração de nome da titular na marca
Nirva, termo 519.074).
Aloysio H .SChmidt S. A. Comercial e Industrial (transferência para o
Beu nome da marca: Schmidt, termo
519.112 - 519.113 n°.519.111
519.114 - 519.115 - 519,116 -519.117) .
Fab..de Biscoitos Catu Ltda. (transferência para o seu nome da marca
Catu, têrmo 484.193 - Catu-Bembom,
Q84.194 - Catu-Craque, 484.195 --Cato-Lanche, 484.196 - Catul Petifur,
484.197 - Catu-Salmar, .484.198 .
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Diver,os
Indús:ria e Comércio de Calçadas
N9 501.393 - Auxiliadora - DeArco-Flex S.A. (opoente do tèrrno
p6sto de Mz.lterins Auxiliadora Ltda.
Lehn & Fink Produtos de Beleza n9 152.775 - Mod'elo Industrial).
N" 468.750 - Parada dos Esportes - cl. 16.
Indit;tria e Comércio de Calçados
Ltda. (jun+o ao reg. n9 .328.168). N 9 506.776 -DNMB- DNMB
- S. A. Rádio Araguari - cl. 32.
Anote-se m.xliante epostila o contra- Arco-Flex- S.A. (opoente do Urra°
Spartacus - Ind. e Dist. Nac'onal de Materiais Básicos to da e:cploração já averbado no re- n9 152.776 - Medeio Industrial).
N° 492.223
Ltda. - cl, 39.
'jorn. Royal Ltda. - cl. 28.
Aramific!o Vidal S.A. (opoente do
gis!ro anterior.
N 501.410 - Eron - Pai). de
têrmo n9 130.436 -- Privilégio de InN°
507.019
-Iudge
Jury
HolCarter
Wallace
Inc.
(junto
ao
revenção).
ri. 42.
3ebidas Eron Ltda.
gistro n9 328.501). - Anote-se meAngel loware Ltd. - cl. 11.
1\1° 504.893 - Alvorada
Moriaki Migita (opoente do tGrino
dimite
apostila
a
alteração
de
nome.
1\1' 507.811 --- Turf - Lenços Tudo'
cl. 40.
Sanchez
1--3racco Novo;heranica La'n. S.A. n9 1 -.3.388 - Modèlo Industrial).
Ind. e Com. Ltda. - cl. 36.
Cia. Teperman de Estofarnentos
(jun'o ao rc. n9 310.075) . - AnoN° 431.574 - União dos ProprieN 9 508.978 - 1.11trap1 ast - Ultra- mcchatte apostila • a alteraçn (opoente do têm() n9 153.441 tários - - Cia. de Segivo .; Marítimos plast
COM . e Ind. de Plásticos Ltda. de ncrne.
cl:lo Industrial).
Cia. Teperman de Estofamen' 03
cl, 17.
e Transportes União dos Proprietários
Cl:Intim Al meida & Cia. Limitada
(000rnle do Cimo n 9 133.412 re;-,. . n9 272.770. cl. 33.
527.09 - -- Pão A'emão - Pachlo
Industrial) .
tne:iin e aditamento o nome da
N° 411.356 - Club do Livro de daria
Ltda. - c]. 41.
,9.5.o ?p ulo Alpargatas S.A. ((aro .1Bôlso - Reinaldo de Oliveira e AdoN° 527.233 - Prisplex - Lebs. ce..;siona-.Ta.
ção ao têrmo IV 758.094 -- 1Varea:
nis C. Clmvcs - cl. 32.
Prismut S. A. -- cl. 3.
Raio Verde).
N" 455.166 - Pli nalto - Bar e
Dopam Companhia de Poços ArteNOTIUNRIO
siano i Marinr,a, Indústria e Coniée.
Lanches Pl analto Ltda. - cl. 41.
Insígnia inckferida
cio (oposição ao termo n9 779.613 N° 455.398 - De Ponta a Ponta -Oposições
Marca: Copam).
A. J. Renner S. A. Ind. do VesN° 174.244 - Indio - Lanifício
:3aeta, Rossitto Laine Ltda. (cootuário - cl. 23.
Guarany S. A. - cl. 23.
Cia. Tepeiman de Estofamentos siçáo
no térnio n9 759.899 - Marca:
n9
153.443
Mo(opoente
do
têrmo
Vcicar.).
Kleinol
N° 468.443 - Clynola
délo
Industfian
.
Produktion Gesellschaft Nlit Beschra- Titulo de Estabeleeimemnto indefer;do
Cia. Tcperman de Estofamentos
:Upcinn Representações Comerciais
cl. 48.
neter Haftung
(opomte do têrmo n9 153.414 - Mo- Ltda. (oposiçáo ao térmo n9 739.359
N°
491.609
São
José
Via;ão
dêlo Industrial).
- Marca: Car;e) .
Tubelin - Tubelin
N° 471.018
São José Ltda. - cl. 33.
Cia. Tepciman de E2tofamentos
Produtos Alimentícios Sônia Maria
Ind. e Com. S. A. - cl. 8.
N° 497.910 - Rádio Relógio Pau- (opocnte do télino n9 153.445
Mo(oposição ao tèrrno n9 59.991
N° 471.816 - Amarelão Gigante - lista - Nilo de Souza Carvalho -- &ia Industrial).
- Marca: Sónia).
Cia. Teperman de Estofamentos
Vicente Gaeta & Cia. Ltda. (opoCornar S. A. Com . Ind. e Engenharia eis. 32 - 33.
(opoente do têrmo n9 153.416 - Mo- sição no têrmo n 9 760.119 Titulo:
cl.•41.
Instituto e Boutique Joulie Femme).
Industrial).
N° 478.707 - Balicola - Tulsa
Transferência e alteração de nome délo
Cia. Teperman de Estofamentos
Frima, Frigorifico MatogrossenRe
de Titular de Processo
Inds. Gerais Alimenticias S. A. n" 153.447 - Mo S.A. (oposição ao têrmo no 760.617
(opocnte du
c]. 43.
- Nome Com.: Frigoríficos Matadelo Industrial).
Salvador S.A. Frimasa) .
N° 480.454 - Cetil - Laboratil Badische Anilin E/ Soda Fabrik AkCia. Teperman de Estofamentos douros
Casa Falchi S.A. Indústria e CoS. A. Ind. Farmacêutica - cl. 3. tiengesellschaft (transferência para seu (opoente do têrmo n9 153.494 - Mo- mércio
(oposição ao termo n9 759.811
Bar e nome da marca Plastomoll, reg. nú- delo Industrial).
Triângulo
N° 487,879
- Marca: Regina).
mero
44.731,
proc.
173-59).
Ernesto
Rothschild
S.A.
Ind.
e
Café Triângulo. Ltda. - cl. 38.
Com. (opoente do termo n 9 152.918
Bril S.A. Indústria e Comércio
N 9 488.255 *- Coluna - Coluna
- Modelo Industrial).
(oposicão ao têrmo n9 759.739 - MarE:agências
Sociedade EditOra Ltda. - cl. 49.
Ika Irmãos Knopfholz S A. Ind. e ca: Cinmbril - T. 759.865 - MarTermos com exigências a cumprir: Com. (opoente do têrmo n9 131.597 - ca: Edabril - T. 759.864 - Marca:
N.° 498.883 - Unica - Celeste
Privilégio de Invenção).
Edabril).
cl. 21.
Maffi Giuseppe
Ancora Indústria e Comércio LiProdutos Rache Químicos e FarmaEugênio Fenter (junto ao reg. nú488.757
Cgração
Bar
e
N. 9
mitada (opoente do têrmo n9 151.322 cêuticos S. A. (oposição ao termo
mero 317.020).
Café Curação Ltda. - cl. 42.
Modêlo Industrial).
n° 761.209 - Marca: Schistosomil) .
Instituto Martinho Guimarães Ltda. - Ancora
Indústria e Comércio LiN° 489.757 - Rio Preto - Empre- (junto
ao reg. n° 192.783).
Wirtschaftsvereinigung. Eisen Unid
mitada (opoente do termo n9 151.323
sa de Publicidade Rio Preto Ltda. Stahlindustrie (oposição ao termo nt1.-.
Hugo Cini S. A. Ind. de Bebidas - Modélo Industrial).
el. 32.
e Conexos (junto ao reg. n.° 325.901).
mero 759.601 - Marca: Stahl - T.
Tintas Ypiranga S.A. (opoente do n° 759.600 - Marca: Stahl T.
QIF Química Intercontinental Far- termo
N° 491.681 - Wandotex - Cia.
11.9 151.602 - Privilégio de Inn° 759.599 - Marca: Stahl - T.
Oe Tintas e Vernizes R. Montesano - macêutica Ltda. (junto ao têrmo nú- venção).
mero 311.892).
d. 1.
Giuseppe Micheloni (opoente do n° 759.598 - Marca: Stahl - T.
Ind. Resegue de óleos Vegetais têrmo n9 151.679 - Modêlo Indus- n° 7.597 - Marca: Stahl).
N 9 492.821 - Flex Vent .- Hastrial).
tings Manufacturing Company - clas- S.A. (junto ao têrmo n9 517.783).
Magazine Tricampeão Sociedade
Corôa S.A. Inds. Alimentares
Agil Utilidades Ltda. (opoente do
se 6.
(junto ao têrmo n) 518.298).
têrmo n9 151.799 - Modêlo Indus- Comercial Ltda. . (oposição ao termo
N9 241.056 - Aktiengesellschaft trial).
n.° 758.910 - Marca: Tricatnpeão do
N° 492.946 - Embal'Arte - EMDe millus Comércio e Indústria de Mundo).
bal'Arte Ind. e Com. de Embalagens Fur F'einmechanik Vormals Jetter &
Scherrer.
Roupas S.A. (opoente do têrnio núPadrão Indústria Metalúrgica e Co?
Ltda. -- cl. 38.
mero 151.917 - Modélo Industrial). mércie Ltda. (oposição ao termo naN9 431.221 - 8. C. Risso.
N' 493.177 - Sul Americana N9 463.254 - Ind. Com . Cultura e
Carlos Tolomiotti de Oliveira mero 7600.537 Título: Gráfica Met..
Comercial Stil Americana de Materiais
Instrumentos Musicais Majer WOlf (opoente do têrmo n9 151 992 --- Mo- cúrio).
de Construção S. A. - cl. 16.
Sznifer Ltda.
délo Industrial).
Indústria e Comércio Casoy S. A.
Ni 493.891 - Cueroflex - ComN9 489.375 - ~abras 'rup. Exp.
Carlos Tolomiotti de Oliveira
p.-181a General Cl( Calado S. A. - e Com. Ltda.
(opoente do tèrmo n9 162.025 - Mo- (oposição ao termo 7600.171 - Marca: Pacaembu).
cl. 35.
N9 488.410 - Irmãos Yadoya
clêlo Industrial).
•
Mac¡nesita S. A. (oposição ao ter-,
N' 4n4 .043 - Caf; Progresso - Fundição e MerAnica.
Faet Fábrica de Aparelhos Eletro mo 761.218 - Marca: MR).
N9 469.005 - 13.B.I. S.A. BrasiDaniel Barro, R-eira - cl. 41.
leira de Imóvel; e Administração de Térmicos S.A. (opoente do têrmo número 152.028 - Modêlo Industrial). • American Can Company (oposição
Comsolar -- Com- Bens.
N" 491.125
F. Capuano Et Cia. Ltda. (opoente paolastt r.mo 759.516 - Marca: Tubo.
N9 427.766 - Eduardo Jorge Pasolar Cai': e 1r4. de Materiais Para
do têrmo n9 152.037 - Modêlo Indusrah.
Constrilcões
cl. 16.
trial).
N9 498.910 - Ferrestampex PerraN" 494.138 - Café Dona Abelha
Laboratório Gross S. A. (oposição
F. Capuano & Cia. Ltda. (opoente
e Estamparias Ltda.
- Coope-t:v-i d Consumo dos Fun- mantas
do têrmo n9 152.039 - Modêlo Indas- ao tênia° 760.680 - Marca: Hepato
N9 520.042 - F. Soenneckesa.
Cross).
cionários da Real S. A. Transportes
N9 528.780 - Televisão Excelsior trial) .
F. Capuano & Cia. Ltda. (opoente
EditOra Abril Ltda. (oposição ao
.Aéreos Sio Paulo Ltda. - cl. 41. Rio 8.A.
do têrmo n9 152.040 - Modêlo Indus- termo 7600.341 - Marca: Mascote).
N9
521.316
Adriano
Mauricio
N° 494.319 -- O Tempo - Geraldo S.A. Ind. e Com.
triai).
Berta Confecções Ltda. (oposição ao
Pereira de Barros - cl. 32.
F. Capuano &S Cia. Ltda. (opoente
N9 552.508 - Soc. de Representado têrmo n9 152.041 - Modêlo In- termo 763.783 - Marca: Betsport).
N° 494.635 - M A - Dr. Múcio ções e Importadora Sorima Ltda.
cl. 40.
Fritz Marx (oposição ao termo núAthaycle
N9 769.357 - Móveis Ultra S.A. dustrial).
N° 494.845 - Reno - Móveis Reno Com. Ind.
F. Capuano & Cia. rtda. (opoen- mero 7F0.771 - Insígnia de comércio:
N9 786.491 -- General Eleottic te do têrmo n9 152.042 - Modêlo South Araerican Pressa Photo).
Ltda. - el. 40.
Company.
Industrial).
Martinho Irmão (oposição ao terN° 495.524 -- Ternyl - Société
Luiz Gonzaga Lindoso (opoente do mo 759.501 - Marca: Brauna).
Riaodiaceta - cl. 23.
Cancelamento de averbacdo
têrmo n9 152.137 - Modêlo Induscontrato
trial).
N° 496.166 - Gasilusion - Cin.
Kimberly Clark Corporation (oposiIndústria e Comércio de Calçados ção ao e:.trnio 759.648 - Marca: Code Tecidos São Paulo - cl. 36.
Beruaett do Brasil Ind. e Com. Li- Arco Flex S.A. (opoente do têrmo pam) .
N° 497.789 --- Tensil - Labs. Sinmitada (no pedido de cancelamento n9 152.245 - Modélo Industrial).
toranna Ltda. - cl. 3.
Cervejaria Columbia S. A. •(opode averbação de contrato da marca
Centauro S.A. Indústria e Comér1\1 9 500.989
Aracy - Aparas Bennett n9 219.047). - Anote-se o cio (opoente do termo n9 152.257
sição ao termo 7600.507 - Marca: EnAracy Ltda. - cl. 38genharia Super).
cancelamento.
Modêlo Industrie*.
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A Companha Antarctica Paulista
nal.. Brasileira de Bebidas e Conexos
' aposição ao termo 760.536 - Marca:
nperatriz).
Casa Nunes Martins Ltda. (op
ío co termo 764.258 - Marca: Mãe
átria) .
Irmãos Baptista '& Cia. Ltda. (opouão ao termo 756.415 - Marca:
enez) .
'

Fábrica de Chinelos Pacaeinbu Ltda.
oposição ao termo 760.160 - Marca:
'acaembu).
Fama Ferragens S. A. (oposição no
mo 760.331 - Marca: Fama.Bra).
• Artefatos de Cimento São Paulo LiLtada (oposição ao termo 760.402
- - Marca: São Paulo).
Frima Frigorifico Mato-grossense
A. (oposição ao termo.760.616 !arca: Frimasa) .
Casa Falchi S. A. Indústria e Co(oposição ao firmo 760.023 -Piner Goods) .
Ortega, Lavin •Cia. Ltda. (opoção ao têrmo 7760.078 - Marca: Caivana)0.
Anderson, Clayton fl Co. S. A.
idústria e Comércio (oposição ao terio 760.101) .

Roupas AB S. A. Indústria Roupas
Profissionais (oposição ao termo número 760.105 - Marca: Agabe).
Sebast:ão lader Sarkis S. A. Roupas Esportivas (oposição ao termo número 760.411 - Marca: Barra Limpa).
Atlanta Mercantil e Marítima Ltda.
(oposição ao termo 759.956 - Titulo:
Atlântida).
Cibramar S. A. Comércio e Indústria (oposição ao termo 759.920 Marca: R:ver) .
Motores Elétricos Brasil S. A. (oposição ao termo 7600.195 - Marca:
Imbrasil) .
Sociedade Técnica de ContabiPdade
e Administração Soteca (oposição ao
termo 759.893 - Titulo: Seteca) .
Hugo Betarello (oposição ao termo
n 9 760.105 - Marca: Agabe)
Bebidas Dunda Ltda. (oposição ao
termo 760.116 - Marca: Dunga) .
Linoret Indústria e Comércio de Roupas (oposição ao têrmo 760.028 Marca: Bonanza) .
Marquardt Scherer €1 Cia. Ltda.
(oposição ao termo 760.092 - Marca:
Cacique) .
Indústrias Gessy Lever S. A. (oposição ao termo 7600.214 - Marca:
Tahit ).

L.indo:ano Hotel Fontes Radioativas
Ltda. (oposição ao termo 759.753 Nome Comercial: Distribuidora de
Águas Mine-ais Radioativas de Lindoia
São Bernardo Ltda.).
Tipografia São Carlos Ltda. (oposição ao termo 754.194 - Titulo:
São Carlos) .
Distribuidora de Livros Mirante Ltda.
(oposição ao termo 759.827 - Marca: Mirante das Artes - T. 759.830
- Marca: Mirante das Artes) .
Ind. de Tapetes Bandeirantes S. A.
(oposição ao teimo 759.265 - Marca:
King) .
Esrnaltex Indústria e Comercio de
Placas Ltda. (oposição ao termo número 760.685 - Marca: Esmaltcc) .

T.

760.686 -- Marca: Esmaltec
T. 760.684 - Marca: Esinaltec).
Chesebrough-Pound s Inc. (oposiçãe
ao termo 760.040 - Marca: Selo
Azul) .
Cical Comercial Indústria Capital Limitada (oposição ao termo 761.913 Marca: Cical) .
Textil Assad Abdalla S. A. (oposiçã'o ao termo 763.125 - Marca: Assad) .

Cointreau (oposição ao termo número
760.098 - Marca: Country n9 760.097 - Nome Comercial: Country Bebidas Finas Ltda.) .
Indústria Resegue de Óleos Vegetais
S. A- (oposição ao termo 759.929 Marca: R - T. 759.930 - Marca:.
R - T. 759.931 - Marca: R - T.
n9 759.932 - Marca: R - T. 759.933
Nofor Projetos e Equipamentos In- - Marca: R - T. 759.934 - Mardustriais -Ltda. (oposição ao termo nú- ca: R) .
mero 762.870 - Marca: Nofer).
Armações de Aço Probel S. A.
S. A. de Vinhos e Bebidas Caldas (oposição ao termo 760.123 - Marca:
(oposição ao termo 759.819 - Nome Blu-Bel).
Comercial: Casa Caldas Ltda.) .
Daimon-Werke G.m.b.H. (oposição
Esmaltex Indústria e Comércio de ao termo 759.996 - Marca: :Daymo).
Placas Ltda. (opos:ção ao têrmo núVolkswagenwerke Aktiengesellschatt
mero 760.683 - Marca: Esmaltec - (oposição ao termo 759.899 - Marca:
T. 760.687 - Marca: Esmaltec - Volcar).
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Na Guanabara
Seçâo de Vendas: Avenida

VINDA

RodrIgués Alves n' t

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília

Na Sede do. D.1 .N
:et
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Publicação feita do acôrdo orm o o84. 120 do Código C3 ProDriodado andimarlai. raa data da publicaçao aaaaeçaara
correr o prazo do 60 dias para .o daaerimenta do pedida. Mamata ara prazo Ezaderao aia-na:anta:a suas opasaaeca ao Departaamanaa
aaaataata d ipaaaatedada E2,05ntri2 ClqUêle3 QUI() CO Me EIMM wejudicadet3 neM G
ir31.5t.."0 CCVOO.r.b
Têrmo
/o5.428, de 24-8-1966
loteie Representações Ltda.
Guanabara

M\U12114, BRUILISILS‘

meáveis, tecidos de pana coaras,
e veludos
Ciaase 34
1 Cortinados, cortinas,
capachos, encerados, estrados; linóleos, oleados; passadeiras; panos para assoalhas; para
paredes e tapetes

Classe 38
Sacos de papel
Termo ri.° 765.436, de 24-8-1966
José Maria Roam;
Rio de Janeiro
NOVÁ CIDADE BALREARIÂ

po ARRAIAL DO I'RADE
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
• Têrmo n.o 765.437, de 24-8-1966
Laboratório Labolessel S.A.
Guanabara

Licses 3b
(Para distinguir: Artigos da vestuários
e roupas feitas 021 geral: Agasalhos»
aventais, alpargatan, anagua.s. blusas.
lotas. botinas. aaisõee, bonina, babalouro% bons, capacetes, cartola. cara
atiças, casaca°, coletez, capas, chalea.
:achecols, calçados. chapaus. canoa
latas, combinações, corpiaaaa, cal.,ab
le senhoras e da crianças, caiçaca, <mi
as, camisas, camisolas. camisetas.
•iecas, ceroulas, colarinhos cueiros
'aias, casacos, chinelos, domina. achar)es. fantasias. fardas para militares, CO.
!agiam, fraldas, galocima gravatas. ger
es. logos cit !ingeria. jaquetas. laquês
uvas, ligas, lenços, manteia melas
naiõs, mantas, mandribta ma.stilim. mo

etós, palas, penhoar. pulover, pelerians
pouches. polainas, pilasnaza iam

Jeugan.

Indústria Braseira
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 765.438, de 24-8-1966
Cia. Ltda.
J. Corrêa Avila
Guanabara .

aba,' perneiras, quimanos, recaLv.o
roba de abanara, roupa°. celoreaucia
~casório% calda de banhs, sandálIas.
sueterea. Mon% maga, atolas ou slaraa,
toucas, turbantta ternos, uniforma
e vaticana
Têrmo n.a 765.442, de 24-8-1966
Centraia Morska importowo Eksportowa Centromorn

aaaaaaa
.,--sa-N,
ars
V•%°

Aw.

"ai4,

'
•• •
la Corram Garito 4, eia.

-3 seca Ozondme. 182/4,M
Sio do Arneiro -GD

wINTES
E E111
Mac PUJO uttrun
Coraltm USO

FILTINEMZ

andetoula Oral:doara

7.

Classe 12
Artigos da classe
Têrmos as. 765.439 a 765.441, de
24-8-1966
?Los de Algodão Santa Cristina S.A.
Minas Gerais

SANTA CRISTINA
mosyRIA BRASUMRA

Classe 8
Balanças para pesar grandes frascos, iadicadores de profundidade a base de reflexão, instrumentos elétricos de retificação, manômetros, tomadas de corrate paar navios, tubos de transmissão da
voz e válvulas
Têrmo n.o 765.443, de 24-8-1966
Metalúrgica Oriente S.A
São Paulo

R A .1 1-1 11

Incgs.trim irasileliQ
Classe 11
Artigos da classe
Têrmo n.° 765.444, de 24-1-8966
Metalúrgica Oriente S .Â
São Paulo

Classe 23
Paro distinguir tecidos em gerall, teciCOPACAËAn
dos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e •Xndtstria. Brasilngnp
mesa: Algodão, alpaca. dinhamo. cetim.
coroa, casimiras, fazendas e tecidos de
Classe 11
era peças, luta. fersey, Unho, nylon Ferragens» ferramentas de tôda esOcia
paco-paco, percalina, :ata ravon. seda cutelaria em gerai e outra° artgaa
aatural, tecidos piraaticast, tecidos Impa- anual o saber: MC:W.2.N alavanaaa,

maçõea de cae2al, abridearea de. Etna 03 a greegzradw, paro acueis" &marca%
arame aso ou farpado, assadairas, açu- alisa e matos ou sinal!, artificiai:, Meus
careiros; brocas, biecauaa. balneias,
para a pele
aandeaas, bacias, baldes, bimaniarea;
Termo
n.°
765.446, de 24-8-1966
bules; cadinhos, cadeados. castiçal, co'
Bozzano
Ç.A.
Comercial, Industrial o
theres para pedreiros. correntes. ,,addelk
Importadora
chaves; cremozies, chaves de parafuso.
São Paulo
coneztaa para encanamento, calanao.
canos
de
camas de metal para portões,
(watt, chaves de tenda chaves tsglêsa.
cabeções, canecas, aipos, cachepata
centros de mesa. caqueteleixas caizas Môo da Campes do ,uomme
para acondicionamento de aLmentos.
Undaiatria Bananeira
caldeirões, caçarolas, .chaleiras. catarei.
ras, conchas coadores:a distintivos. tira
Classe 48
3radiças; enxadas, azada:ca. estame.
algares, esgu:chos, enfeites paro arreios Para distinguir: Perfumes, o .i.sências eu'

estribos, esferas para arreios, espuma- tratos, flgua da colônia, âgna de touca,
Jeiras; formões. foices, ferro paro curtas dor. ãgua de beleza, ãglia de quina
terrolhis. facas, tacaca teaba- ügua te rosas, agua de alfazema, água

turas ferro comum a carvão. têsutteiras. para barba, loções e tônicos para 03
-unis. rõrmas para doces, freios 'liara cabelos e para a pala brilaantina. bana
estradas de cerro. frig.deiras; ganclacia, dolinza "batons" cosmaticoa tinadereo
areihas garaos, ganchos para quadros de penteados. petszóiees. Meca para os
l anais para darruagens, insignias; li- cabelo creme revanescenre» cremes gera
mas, lâminas, liroreiros. latas de Uno: duroaan c pomadas paira limaczei do
'arras; máci.alnhas, molas para porta. Pala a "maquilage“. tepilatórtua. dara;
molas para venezianas. martelos, Jay. dorantee, vinag•re aromatice. pó da ()raça
retas, matrizes; navalhas; puas; po, esc, e talco parfurinado ou alam. IGpis Paira
aos, parafusos, picões, aorta-galas Po- Pestana e cabaanceiraa, paepades para
saras, porta-paa, porta-jóias, paliteiros embelezar cilia o olhos, carmim Para
aaaelaza roldanas, raios para paaa, rabi- • raaa e pata os lábios, azbao e creme
tesa. regadoras; serviços de chã e cala. para barbear, cabaia liquido perfumada
:erras, serrores, sachos. sacarrolha; te- cai nato, sabonetes, temi ri cios em IA
Oa liquido, cais palumada paga
.;ouras, talheres atlhadeiras. torqueze.
;enema travadeiras, telas da arame, Ma- banhas, pentes, vaporizadores de atealt
neiras, trincos, tubos para encanameato. asa; escrava para dentes. cabelo% unhaa
.rilhos para pinas de correr. taças, e cilia% caquinhoo perfumado. prepara,
torlbutus: vasos vosnameS dos era (a:S. Pasta, ['audaz o tidslata
pena o tratamento das unhas, clurscea
C Ver41,4=3
vP .Rfv.s o vernizes, removedores da ata&
Tann° n.o 765.445, de 24-8-1966
cuia, glicerina eraumada potra 03 cabatual
Bozzano S.A. Comercial, Industrial e e preparada para dascoloir unhas,
Importadora
cilia e pintas ou sinais atificials, 61aca
São Paulo
para e pele
Termo n. o 765.447, de 24-8-1966
Les Laboratoires Roussel
.França
INDUSTRIA BRASILEIRA

Pinho de Bvi Ata
Classe 48

'aro db2inguir: Perfumes. e.aansciaa.

• itradn

trato.. agua do colania. agua da estaca
:aârts. igna de beleza, água da a-atm LOZ onm ?.?o p res Rousse;
agua da rosas, agua do olfazerao, tiedIE
Fran@ •
Nris
saff barba. 10 bS o tantoz.4 t:38£)
:abala e para a pala. baaantliaa, boa.
dana°. 'batome
cossaiêNces. ast3t2nre:
'fa penteados, parra/coa, óleos paro ta
Classe 3
ambelo. asava reiuveneacente. :xemas. gra Um produtc farmacêutico usado como
%mana o asamdaa para liaaccax dli
antibiótico
tela G "macmaaga". depilatórias, aeso
%nata& vlsaaaae aremátice. vai Co mos
Tarmo n.o 765.449, de 24-8-1966
talco (adumado eu 1221A lapla par: Supera lfa — Peças e Acessórios Lao reatam: o sobranceiras. amparada Para
Guanabara
arthe/ezaa cilhes o olhe% armila 'aws
eweu e poro co /abam. waes• e craca
san) kraideEZ. =a2,0 etzuLls .2k=..edr
cão, ~CR âaei Mein:a ao WS

r2e2aco limado, cata adamada para

lanhem. penosa. vaporizadora da pc^d'a
escavar para entes. cabales. unira
caquiabes perlam:adia prepara
las era pó. pacto. 'grtaidcas o
saro o tratamento das unhaa Class'
terâos e vernizes» reenoveres do cuU.
0;ew.Sata per Pesnsaio para CP =to-

PEÇAS R ERSSUB

Classes: 6, 8 e 21
Titulo de Estabelechnenha
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MARCAS DEPOS1T4D
Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Publicação feita de acõrdo com o art. 180 do Código
a correr o prazo de 60 dias para o deferimenta do pedido. Puranta Cose prazo poderão apresentar suas oposições ao Departammta
se Julgarem prejudicados Corn a ecincemão da registro raqueriCa
Nacional dm Propriedade Industrial aquéles que
—
arroz, atum. aveia. avelãs, aze:te aieiTermo n.° 765.448, de 24-8-1966
Peças e Acessórios Ltda. tonas. banha, bacalhau, batatas, balas,
aperalta
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
Guanabara
café em pó e em grão. camarão, canela
em Pau e em pó. cacau. carnes, chã.
SUPERAIFA PEÇAS E
caramells. chocolates, confeitos. crave
:areais, cominho, creme de le:te. creme
ACCESSORIOS ITOA
mimenticios, croquetes, compotas, can
Nome Comercial
uca coalhada castanha, cebola, condi
alentos para alimentos, colorantes
Termo n.o 765.450, de 24-8-1966
chouriços. dendê, doces, doces de tru
Engenharia, Comércio, Instalações
-as espinafre essenc:as alimentares, em,
Elétricas Ltda. ''ECIEL"
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toê
Pará
..
mate, farinhas alimenticias. favas fé
.:ulas. flocos, farelo, fermentos. teljác
kNGENHARIA, C0f4R.C10,
t'.gos frios. gruras s'écas aturais e cria- iNSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
tal izad as. glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos. grão de bici gelat:na
LTDA. — ECIEt
goiabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças lagostas. línguas, iene
Nome Comercial
—
Condensado. le:te em pó. legumes em
Termo n.° 765,451, de 24-8-1966
conserva, lentilhas, !inguiça louro, mas.
Peter Schuller
sas alimenticias. mariscos, manteiga
Guanabara
margarina, marmelada macarrãi, (nassa de tomate, mel e melado, mate, ruassas para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães. paios pralines pimenta. pó» para
pudins. pickles. peixes. presuntos. parês.. pett-pois pastilhas. pizzas pudins:
mais, requeijões, sal, sagú sardinhas.
queijos, rações balanceadas para anisanduiches. sorvetes. suci de tomate e de
frutas, torradas tap:oca. tâmaras. talha,
Glasse
SnbstAncias e preparações químicas rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
asadas na agricultura, O saber: adubos
toucinho e vinagre
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agrícolas. bactericidas. ceras
Termo n.° 765.452, de 24-8-1966
para enxertos. cianamide de cálck.
Química e Farmacêutica Nikkho do
corno adubo para o solo defumadores.
Brasil Ltda.
desinfetantes usados •na agricultura e
Guanabara
a
ho
ticultura.
escérias
básicas
para
p
adubos. leias para exterminar ani
olaia e pántas daninhas. extratos de

corrumes, para marceneiros, para sapaTermo n.° 765.457, de 24-8-1966
ESCA — Empreendimentos Sociedade eiros. para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgerai
de Construção e Administração Ltda.
São Paulo
Têrrno n.° 765.459, de 24-8-1966
Crescente Participações Imobiliárias
Limitada
São Paulo

S

Classe 33
Titulo
Termo n. o 765.458. de 24-8-1966
Indústria e Comércio de Plásticos RR.
Limitada
São Paulo

ORES CEÈ-T.E
Classe 33
Titulo
Termo n.° 765.460, de 24-8-1966
Promel — Promotora Mercantil Ltda,
São Paulo
P R. O II E L

In,dtletria BresileirA

IND. BR ASILEIR A

Classe 8
Pata distinguir os seguintes artigos elé.
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-Ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, as.:
piraclores de pó, fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar o
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre,
medores liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes o
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, cama
painhas elétricas, garrafas térmicas, re.
gulosas automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores, condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas do
corrente, fusivel, aparelhos fotográficoa
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 765.461, de 24-8-1966
Revestical — Indústria e Comércia
Limitada

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes , fabricados» de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas açucareiros,
armações para bcclos, bules. bandejas.
'-iases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
'aixas para acon,dicionamento de ali:lentos caixa de ina-m-:al plástico para
haterias, coadores. copos; canecas. con.
chas. capas para álbuns e para livios
cálices. cestos, 'castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, cartuchos, coadores para chá. descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
p ara sorvetes, colherinnas, pasinhas
quassia para fins horticolas. fertilizarigarfinhos de plástico para sorveres for'
as para o solo, formicida, guano. imaminhas dt plástico para sorvetes, dlsccs
tifug.... massas para enxertos. pastilhas
embreagen de material plástico. embaINIXTSTRIA IMASILÉ1111
',ara destruir insetos. preparações para
lagens de mater:al plástico para sorvearesevar o solo, preparaçõe: para &sres, estojos para objetos, <npumas de
hervas e plantas daniClasse 3
iriri? iniSett
oylcsn, esteiras, enfeites para :mordinhas. saiF para fins agricolas, sais para Um produto farmacêutico indicado como vais. massas anti-ruidos, escoadores de
itas horrici,las. substâncias gulosice:
anti-hemorrágico e anti-fibinolitico
pratos, funis, formas para doces, fitas
para destrui insetos. hervas e plantas
it E 7 E .S.T 1 CAL
para bolsas, Sacas. guarnições guarril.
765.454,
de
24-8-1966
Termo
n.o
e
vermina.
daninhas venenos contra
para
porta-blocos,
guarnições
FORNAC
—
Fornecedora
de
Alimentos
lições
Indústria Brasileira
venenos para insetos e visgos
para liquidificadores e para batedeiras
da Guanabtra Ltda.
, contra lagartas
legumes,
gcarnições
de
ma•
Guanabara
"
de frutos e
Classe 16
Termo n.° 765.453, de 24-8-1966
terial plástico para utensílios e eibietos. Para distinguir: Materiais para conatris.
FORNAC — Fornecedora de Alimentos
guarnições para bolsas, garfos, galerias -fSes e decorações: Argamassas. argila,
da Guanabara Ltda.
para cortinas. ferro laminados, plás- areia. azulejos, Instantes, balaustres. bica
FORNAG
Fornecedori
Guanabara
ticos, lanche:reis, mantegueiras, malas aos de cimento, blocos para pavimenta.
orindis,
prendedores de roupas, puxado- ção, calhes, cimento, caí. cré, chapa@
de Alimentos da Guanabara res de móveis,
pires, pratos palitei- isolantes, caibras, caixilhos, coluna%
Classe 41
ros, pás de casinha, pedras pomes arti- chapas para coberturas, caixas dágua,
Titulo
gos protetores para documentos, nu- ohms de descarga para abusa edifica»
siadores de água para uso doméstico,
maenoldadás. estuque, emulsão da
765.456,
dè
24-8-1966
Vermo n.9
's asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
CarbOn do Brasil porta-copos, porta-nique:s, porte-notas. 'ase
Franklin Ribbon
porta-documentos, placas, rebites todi- uras metálicas para construções, lama.
Sociedade Anônima
nhas, recipientes. suportes, suportes para as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
São Paulo
guardanapos. saleiro, tubos, tigelas, 4e junção. 'ages. lageotas. material iceai1/4.4
tubos para ampolas tubos para serin- 'ante contra frio e calor, manilhas. cano.
PitANKIIN RIBBON & CARBON gas, travessas, tipos de material plás- ,:as para revestimettos de partdes, tna.
tico. sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilha- -Miras para eonstruçôes, mosaicos,
DO 'BRASIL S.A
Classe 41
mes para acondiclinamento, vasos, xí- lutos de base asfáltico, produtos para
aspargos,
cachoiraa. aletria, alho.
caras, colas a frio e colas são incluídas tornar itnpermeabilizantes as argwnano
teçam. alimentos para animais, amido.
em outras classes, para borracha para sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
Nome Comercial
~edens, ameixas, amendoim, araruta
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DEPOS
Publicaçâo faltei de acordo com o art. 110 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicaçao corne-avó
ao Departerzont3
correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido, Durante 0.7.00 prazo podara° apresentar mas oposições
Nacional Cs Propriedade Industrial anuOles que ce !ulcerem prejudicados som a caticza:1:n Ca registro requer/Co,

aulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cl.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas anta
acidoa para uso nas construções. parquetes. portas, portões. pisos.' soleiras
rara portas, tijolos, tubos de concreto.
telhaa, tacos, tubos de vtntilaçao, tara
rama de cimento. vigas, vigamentos e
•
vlbals
Termo n.° 765.462, de 24-8-1966
Crescente Participações Imobiliárias
Limitada

~CEM PARTICIPAçdES
5
MOBILIÁRIAS LIZITADA.
Nom eCivil
Têrmos as. 765.464 a 765.649, de
24-8-1966
Indústria e Comércio de Minérios S.A.
— ICOMI
Guanabara

tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruta
em barra, terro manganês, tarro velho,
tas, carrinhos de mão e carretas, cana.
breques. braços para velculos, btricle.
gusa em bruto ou parcialmente traba
lhado, gusa temperado, gusa inaleávei
lâminas de metal, lata em tólra, latae
em Rilha, latão em chapas, lata° eis
vergalhões, ligas metálicas, amalhas
magnésio, manganês metais não traba
!liados ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa, metais estampalos,
metais para solla, nique: e zinco
Têrmo ra° 765.463, de 24-8-1966
ESCA — Empreendimentos Sociedade
de Construção e Administração Ltda.
São Paulo
ESC A EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRACio LIMITADA

Nome Comercial
Termo n.o 765.471, de 24-8-1966
Metalúrgica Flex Comércio e Indústria
Sociedade Anônima
Guanabara

IfrachSári

rausifleiwa

Ciaat 5
Aço em bruto, aço oreparado, açc
foce, aço para tipos. aço fundido. aç,
oarcialtnente trabalhado, aço pálio. aça
•efinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 6
:arcialmente trabalhado, bronze de
insígnia
manganês, bronze em pó. bronze em
Classe 15
‘arra, em fio, cambo em bruto ou
Insígnia
,arc'lenente preparado. cimento me.
Classe 21
ã'ico, cobalto, bruto ou parcialmente
Insígnia
rabalhado. couraçaa, estanho bruto, ou
Classe 32,
mrcialmente trabalhado, tarro em bruto
Insígnia
.m fôlha, latao em chapas la Pác em
Classe 37
.xusa em bruto ou parcialmente &aba.
Insígnia a
hada>. gusa temperado . pura maleável
Classe 38
arntnas de metal, lata em fôlha, latão
Insígnia
barra, ferro manganês, ferro velho
lergalhões, liga metálica, Raianas
Termo n. 9 765.470, de 24-8-1966
Metalúrgica Flex Comércio e Indústria magnésio, manganês. metais não traba.
hados ou parcialmente trabalhados- me.
Sociedade Anônima
.ais eia massa. metais estampados
Guanabara
netaia para solda. niquela ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Kailas
Tênno n.° 765.472, de 24-8-1966
Minas Gráfica Ediatira Ltda.
Minas Gerais

NS

Ondústna

rá-i4ira

• • Classe 5
Aço em bruto, aço preparadora oco
doce, aço para tipos, aço fundido aço
wrcialmente trabalhado, aço pálio- aça
refinado. bronze bronze em bruto or
parcialmente trabalhado, bronze '/'
ganganês, bronze em pá, bronze em
N.grrn,em flo, chumbo em bruto ou
unrcialateeN preparado cimento em.

livros, peças teatrais e cínematograf•
cas, programas de rádio t televisão
Publicações, revistas, folhinhas impresUS e programas circenses
Têrmo n.° 765.473, de 24-8-1966
Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara •

lizãcilústwi'la

Classe 48
'ara distinguir: Perfumes, essências. eu
ratos, água de colônia, água de touca.
-ador, água de beleza, água de quina
:gira de rosas, água de alfazema, água
sara barba. loçaes e tônicos para os
-abalos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. ta:adoriu
le penteados. petróleos. óleos para o:
abalo, crave reluvenescente, cremes gorilurosos e pomadas para limpeza da
:ele e "maquilage" depilatórios. deso.
orantes. vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado ou tiara. lápis para
restaria e sobranceiras, preparados para
!mbelezar cibos e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
:rara barbear, sabão liquido perfumado
4.1 não, sabonetes. dentitriclos em pó.
)asta ou liquido, sais- perfumados para
anhos. pentes, vaporizadores de pertu.
me. escavas para dentes, cabelos, unhas
cilios, saquinhos perfumado, preparo.
los em pó. pasta. fiquidos e Motos
aara o tratamento das unhas. demi;entes e ve:nizes. removedores da cuti:ula. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unha&
ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos
nara a pele
rérino n.° 765 4 7 4 de 24-8-1966
Perfumes Cinelándia Ltda.
Guanabara

gPri.M/7
,ONDUSTRIA BRASILE1Rk\
IL.iasse
Para distinguir: Perfumes, essencias ea.
tratos, água de colônia, água de touca»
dor. água de be!eza, água de quina
agua te rosas, água de alfazema. Ligue
para barba, loções e tônicos para caa
cabelos e para a pele. brilhantina. baãp
dolina, "batons" cosméticos, Pisado:m/s
de penteados. petróleos, óleos para ai
cabelo creme revanescente, cremen gor.
durosan e pomadas para limpeza CD
pele o "maguilage". lepilatórios, despp
dorantee vinagre aromático, pó de arena
e talco perfumado ou não, Espia , Fira
pestana e sobranceiras pregados paro
embelezar ctlios e olhos, carmim palEi
e rosto e para os lábios, aabao e creme
para barbear, :sabão liquido per wziar2g
ou não, sabonetes, leutifricios em r)8.
pasta ou liquido, saia perfumados gaza
banhos, pentes. vaporizadores de perkup
me; ascávas para dentes, cabelos, tinbae
e cibos. saquinhos perfumado, pltopcnu.,
dos em pó, pasta. liquidos a tilolua
grau o tratamento das unhaa, disada
ventes e vernizes, removedores da entl»
cuia, glicerina erumada para os cabele3
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais aliciais, óleos
para a pele
Termo n.° 765.476, de 24-8-1966
Perfumes Cinelândia Ltda,
Guanabara

indústria rãt-.5511eir

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências emcratma água de colônia, agua de toucaior. água de beleza. água de quina
liguei te rosas, agua de a l fazema. águo
Para barba, loções e tônicos para ca
:abetos e para a pele, brilhantina, baiaaolinsa "batons" cosméticos, frixedwes
le penteados, petróleos, óleos para os
gliarina erçumada para os cabelos
preparados para descoloir unhas.
:abeto creme revanescente. cremes geralies e pintas ou sinais atlitcials, óleos
duresos e pomadas para lb:algema do
pele a "maquilage". lepilatórios, deso.
lorantee, vinagre aromático, pó de arroz
r talco perfumado ou não, lapis gera
Pestana e sobranceiras. prepadca pare
embelezar cibos e olhos. carmim pare
Classe 32
Para distinguir: Aluna almanaques. 1 rosto e Para os lé5Itta, sabão e creme
anuários, boletins, entálog is, jul./main. Pazta barbear, sabao rauido perfumado

mliàs
tráfic
editora

em aSs
pata ou liquido, sais perfumados p023
banhos, pentes, vaporizadores d a scrfU.
me: escovas para dentes, cabelos. tin!.-ag
e cibos, saquinhos perfumado, prepara,
dos em pó, pasta, liquidoB o ti I OâO0
praa o tratamento das a.nhas, diaza»
ventes e vernizes, removadores da crida
Para a pele
Tarmo n.° 765.475, de 24-8-1966
Perfumes Cinelândia Ltda.
Guanabara

ou não, sabonetes, lentlfricios

itndustria litrasifeira

,

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências: 02.
(Tatos, água de colônia, água de touca»
cador, água de beleza, água de quitas,
água de rosas, agua de alfazema. água
Iara barba, loções e tônicos paro et
.tsbelos e para a pele, brilhantina. buo.
loilna. 'batons" cosmético fixadoroa
de penteados, petróleos, óleos para aa
^abelo. crave rejuventscente, cremes gor»
roson e pomadas para limpeza de
vele e "enacasilage" depilatórios. desc.
iorantes, vinagre aromático, pó de arrua
talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
mnbelezar cibos e olhos. carmim pare
mato e para ou > lábios, oab2o e creme
para barbeai', eabao liquido parfurnado

4110
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NAAFRCAS DEPOSITAD,A5
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 deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Naciontiá da Propriedade 1.14clustrial aqueles que se julg arem p rejudicados com a concessão do registro requerido
anéis de • esferas, para rolamentos, blocos de motores, bronzinas, embreagens,
caixas de lubrificação, distribuidores,
dínamos, eagrenagens para cremalheiras
engrenagens multiplicadoras, guindastes,
guinchos, geradores, mancais para brocas, motores elétricos, molas, polias,
talhas elevatórias
Classe 8
Aparelhos elétricos e seus acessOrios:
— Aparelhos de comando e de sinal:za-ção para elevadores; corta-circuitos; !Jeitões de chamaad e de alarme; aparelhos'
para telefonia interna; painéis de sinalização; células foto-elétricas; bobinas,
aparelhos de contrõle de . fechamento
automático de portas; campainhas eléCasas das baterias
tricas, condensadores, chaves elétricas,
comutadores, tomadas, fusíveis, interrupAuto Elétrica bandpiraote tores, isoladores, aparelhos de luz fluorescente lâmpadas, microfones. -resistênClasses: 21 e
cias elétricas e pick-ups
Classe
Título
Ferragens. ferramentas de tõda espécie
Termo n.o 765.478, de 24-8-1966
zutelarth em geral e Quiris art:gos de
e'sg turas e Revestimentos 'Ccesplast"
metal a saber:. Alicates alavancas arLimitada
nações de metal, abridores de latas
Guanabara
irame liso ou farpado. assadeiras. açu
mies: cadinhos. cadeados castiçais. coareiros: brocas, bigornas baixelas
)andeilas, bacias, baldes. .bimbonieres•
BRASIL
heras para pedreiros correntes. cabides
.haves: cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
Classe 16
amas de metal para portões. cama de
Revestimentos de prédioa
meati. haves de fenda chaves moras
Termo n.° 765.479, de 25-8-1966
zabeções, canecas. cipos. cachepois.
Corning Glass Works
:antros de mesa, conueteleiras caixas
sara acondicionamento de al:mentos.
Estados Unidos da América
zaldeirões, caçarolas. chaleiras; catem
sas, conchas coadores: distintivos, 4oradicas enxadas, enxadões. esferas
mgares. esguichos. enfeites para arreios
.estribos, esferas para arreios. espuma.
Classe 14
letras; formões. %ices. ferro pára cortai
Ampôlas de válvulas de raios catódicos
gar‘os, ganchos para quadros
e sistemas de proteção contra implosão miradas de ferro, tOleiras: ganchos.
em televisores
ionzis para darruagens: insignias:
-unis. fôrmas par,. doces, freios para
Termo n.° 765.480, de 25-8-1966
Japim ferrolhis, facas, facões, tachaHobart Brothers A. G.
Suíça
aias, laminas, liroreiros. latas de lixo
luras ferro comum carvão. teruteiras
molas para venezianas, martelos. doa
,etas. marrizes: navalhas; puas; Pás. OP?403. parafusos. picões. porta-gêlo:
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas. roldanas,. ralos para pias. rabiClasse 8
regadores. •serviços de chá -e café.
Aparelhos e equipamentos soldadores e ;erras, serrotes. sachos, sacarrolha:
partes dos mesmos
soaras. talheres atlhadeiras. torqueze,
tenazes, travadeiras. telas dt arame. torTermos ns. 765.484 a 765.486, de
neiras, trincos, tubOs para encanamento
25-8-1966
-rilhas para pirtas de correr, taças
r-emnsircio e Indústria Induco S.A.
ravessas, turibulos: vasos vasilhames
Guanabara
e veretillia

nao. aclamares, dentitricios em Dó
susta ou liquido. sais perfumados Pare
banhos; pentes. va porizadores de • pariu
me. escavas para d antes. cabelos. unha
e cuba. saqu:nhos pertumado. prepara
em pó. pasta. iiquidos e tijolo:
para o tratamento das unhas. dissol
ventes e vernizes. removedores da cuti'11110 cuia. glicerina irrfurnada para as caoe.
os e prepara.los para descobrir 'urinas,
zillos e pinta': ai., sinais artificiais. óleos
oura a o,- ie
Termo n.° 765.477, de 24-8-1966
Sebastião Teixeira Preto
Brasília •
OU

Termo n.° 765.481, de 25-8-1966
Carlos Gomes Velos°
Guanabara

Classe 8
Instrumentos de precisão, aparelhos ele-tricos, aparelhos didáticos, moldes de
tõda espécie, fios, tomadas, lâmpadas e
soquetes
Termo n. o 765.482, de 25-8-1966
Aguardente Mineirinha Ltda.
Minas Gerais
INDUSTRIA

EIR•SILE1RA

CORPLAST

gNMSTRIA.

ãtIELBOND

à

Xnatlitt OneIC
dústria 'Bras
'In

•

nevo

Classe 6
It lavadores, máquinas transportacioras e
3t183 partes integrantes:
Alternadores

Termo n.° 765.483, de 25-8-1966
Eduardo Guilherme Kapps
Guanabaar

Granja Três Corações
Classes: 19 e 41
Tittak,

" ' •u
v • oo,

C f r nCt;x6 - ES

......

,"

or v,vAs

VIEIRA SALES LTDA

ootr..t., *o. G SALES AdAANDA

Classe 42

Aguardente de cana
Termo n.° 765.491, de 25-8-1966—
CIASE -- Comércio Internacional e
Assessoria de Empresas Ltda.
São Paulo

CIASE — COMERCIO
INTERNACIONAL E
ASSESSORIA DE EM
PESAS LTDA.
.~11•17=11~M~

••••••••17={1.15i

Nome_ Comercial
Termo n° 765.492, de 25-8-1966
CIASE — Comércio Internacional e
Assessoria de Empresas Ltda.
São Paulo

CIASE

Ind. Bras,
Classe 11
•
Ferragens. , rramentas de tOda espécie
cutelaria em geral e cureis artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armaç8es de metal, abridores da latas
arame Uso os farpado, emadeiras. aça-

areiros. brocas, bigorna.- °ameias,
iandeijas. nacias. baldes, te.mbonieres;
,uies: cadinnos. cadeados, castiçais, coheras' para pedreiros correntes. cabides:
3,aves. creniones. chaves de paratusoá.
:onexões pa:a encanamento, COnlilaS.
Jaixas de meta: para portões, canos de
neati. chaves de tenda chaves isgiesa.
2a be‘tieá. canecas. cipos, cachepots,
:antros de mesa, coqueteleiras caixas
oare acondicionamento de ai:mentos,
..aideiroes. caçarpias, chaleiras. catetet.
•'as. conchas coadores: distintivos,
:radicas; enxadas, enxadões. esteres,
ligares. aseis chos. enfeites para arramo,
:tr ibos. esteras para arreios, espuma!eiras; formões. ferro para .:ortar
.apim terrulhis, tacaa, facões. tet tuss
luras ferro comum a carvão, teruteiras,
'unis tõrmai. oara doces, freios para
:stradas de ferro, fri g ideiras; ganchos,
4rethas garbs. ganchos para quadros
anzis para darrua g ens: insignias:
nas, lâminas, liroreiros. latas de liaça
drras; machad:nhas. molas para posta,
notas para venezianas. martelos. 'doaatas. matrizes: navalhas; puas; pás, Pr e
p arafusos, picões, porta-gêlo: no>-ma.
;eiras, porta-pão, porta- jóias. paliteiros
ianelas, roldanas, ralos para p:as. rabio& regadores; serviços de chã e café,
;erras, serrotes. sachos, sacm4olha: te-ouras. talheres. atlhadeiras. torqueze.
tenazes, travadeiras, teias dl arame, toeneiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos paia pinas de correr, taças,
e verruma
Termos ns. 765.493 a 765.500, de
25-8-1966
Tovem Guarda (Administração e
Flarticipações) Ltda.
São Paulo

ROMS
IND. BRAS.

' Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos eratricos: Rádios, aparelhos de televisão,
nick-ups, geladeiras. sorveteiras. apares
hisa de refrigeração, enceradeiras, asa
airadores de pó, fogões, fornos e foge'
•-eircts elétricos, chuveiros. aquecedores,
)(danças. ferros elétricos de engomar o
)ass:sr. batedeiras, coqueteleiras, enlices
rnedores liquidificadores elétricos. mas
suinas Dora picar e moer legumes o
-:artie, resistências elétricas. fervedores,
!atufas, ventiladores, paenlas a bules
elétricos. refletores, relógios de u.e.&
nigerado. fornias elétricas. máquinas
'otográficas e cinematográficas, cates
ninhas elétricas, garrafas térmicas. ros7e1ores automáticos. ámpadaa apares
hos de luz fluorescente. aparelhos de
2omunicação interna, esterilizadorea. ootsa
lensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas' de
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de apertada
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Classe 32
masão. abat•lours e lustres máquinas
Para 'distinguir: Afbuns, almanaqu es.
para lavar roupas para uso
anuários, boletins, cat&ogos, jornais
doméstieo
livros, peças teatrais e cinernatográlaClasse 9
cas, programas de rádio e eel2ViS20
Instrumentos musicais de corda e suas p ublicações. revistas. folhinhas impres
sas e programas circenses
partes: molão. lira. órga.o harnon:as,
cravos. espinetas. citaras: violinos: v.o.
Classe 36
Ias; harpas; pianos; violoncelos; contra. Para listinguir: Artigos de sreauário:
baixos, banoillins; rabecas; guitarras. e roupas feitas em geral: Agasalhos
ticos ou não a suas parras: baritonos; iventais. alpargcstas. anáguas, blusas
sax-trompas. seixo/tines. trombones de botas, botinas, blusems, boinas baba.
pistão: clarins; trombetas; cornetins; douroe. bonés, capacetes, cartolas. cara
clar.netes: pifarias; flaaeolets; flautas; ouças casacão. ccastes. capas, chales
elsoas; helicons: trompas' de pistões: :achacais, calçados, chapéus, cintos
gaitas; gaitas de . balca: ocarinas: chara. cintas, combinações. corpinhos. calças
melas; ou rros instrumentos musicais; le senhoras e de crianças caiçõea, cai.
nadas de k)le: harmoniuns: adufes; san- saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pes, tanta aas, fardas para militares. co.
fonas. harmônicas e castanholas
'caiais. fra:das. galochas, gravatas. goa.
-os. ogos de angarie. jaquetas, leques
Classe 13
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
Adereços de metais preciosos semi- ças. camisas, camisolas, camisetas
preciosos e scas imitações adereços de luvas, ligara, lenços. manters. meias
redr
pre ,çtias mutações mita
letais. palas. penhoar. puluaer. pelerinas:
nos de metais preciosos. semi-preciosos muges. pouches. polainas, pijamas pu.
e suas imitações, alianças. anéis. arti- maitas, mantas, mandrião, mantilhas. pa .
gos de 4antasia de metais preciosos. ilhoa. p erneiras. quimonos, regalos
balagandans de metais preciosos ou robe de chambre roupão, sobretudco
semi-preciosos bandejas de metais pre- suspensórios, saldas de banho, aandálias
ciosos, berloques de metal preciosos, sueteres.. shorts. sungas. stolas ou siado
toucas. turbantes ternos, uniformes
brincos de metal precioso ou semi.
e vestidos
preciosos, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
Classe 48
de metais preciosos ou semi-preciosos :a m. a distinguir: Perfumes, essências, escontas de Metais preciosos, copos de tratos, água de colônia, água de Macaciosos. diamantes lapidados, tio de ouro cadas. água de beleza. água de quina
fio de prata, fivelas de metais precio- água de rosas, água de alfazema. água
sos cafeteiras de metais preciosos, jóias aara barba: loções e tiMicos para w
jóias Falsas. lanteiolas de metais pre- .abe:o.s e para a pele. brilhara:Ma. banciosos, medalhas de metais preciosos lolina. "batons - cosméticos. Fixadores
cenal-preciosos e suas imitações, palites le penteados. petrólaos, óleos para as
de oura pedras preciosas para Jóias pe abalo. crave reluvenescente. cremes gov.
semi-preciosas para lóta pérolas-dras durosos e pomadas para limpeza da
imitações de pérolas, pratas de me- 'ele e "ciasiquilage" depilatórios. aesotais preciosos, serviços de chá e de cate lorantes. vinagre aromático, p ó de assoa
de metais preciosos, serviços de licor
talco perfumado ou não. 'lápis para
de met& precioso, serviços de refrescos 'estam e sobranceiras, preparadas para
de metal precioso, serviços de saladas mbelezar cílios e olhos, carmim para
de frutas de metal precioso. serviços de
rosto e para os lábios, sabão e creme
corveta de metal precioso. sai/leres de rara barbear. sabão liquide perfumada
metais preciosos. turibulas de metal ar não, sabonetes, dentifricios em pó
mata ou liquido, sais perfumados para
turmalinas lapidadas e vasos na
'anhos. pentes. vaporizadores de perto
fretais preciosos
o
me. esc a vas para dentes. cabeias unhas
alhos saquinhos p erfumado. prepara
Classe 15
los em pó. pasta. Liquidas e tijolos
Para distingiam Artefatos de ceâmica aara o tratamento das unhas, disso),
porcelana. faiança, louça vidrada para 'entes e vernizes. removedores da cuti
uso caseiro, aparelhos de chá, de café mla. glicerina p erfumada siara os cabede jantar, serviços de refrescos e de os e preparados p ara descolorir unhas
bebidas a saber: abajures de lampião, ilio s e pintas ou smais artificiais, óleos
açucareiros. apanha-moscas. bacias .de
Para a Date
latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
Classe 49
bidês botijas, bules cafeteira- canecas
"ara distinguir: I nos. brinquedos. pas
castiçais, chavenas centros de mesa satenipoe e artigos desportivos: Au
compoteira. cubosé, descansos de porca. amáveis e veicuros de brinquedos ara
lana, escarradeiras, espremedores tilo» nas de brinquedo. baralhos. bolas para
funis, garra i-as, globos jard:neiras lar odos os esportes. bonecas, árvores de
ros, jarrões, lavadedos, lavatórios lei natal chocalhos, discos de arremessa
teiras, maçanttas de porcelana, mantm nos de metais prec:osos semi-preciosa.
guelras, molheiras, moringas, palite:ros
ativa figuras de aves e animais
pedestais, pias. pires: polvilhadires. mos de armar logos de mesa. luvas
porta-facas potes, puxadores, receptá' esporte, miniaturas de utensrios
culos, sale;ros: serviço de chã: taças l oméaticos. máscaras paar esporte. isapara café, travessas, terrinas, orinóis iadeiras re-l es para pesca. tamborim
vas i lhas, vasos sanitários e uicaras
e varas para pesca

Termos na. 765.501 a 765.508, de
25-8-1966
Jovem Guarda (Administração e
Participações) Ltda,
São Paulo

de cura pedras preciosas para jóias, ps.'
-iras semi-preciosas para jóia. parola° a
e imitações de parolas, pratos de me.'
tais preciosas, serviços de chã e de caia
de metais preciosos, serviços de !ima .
de metal precioso, serviços de reireaatte a.
de inCal precioso. serviços de saladas,
de frutas de metal precioso, serviços da
J R. I
corveta de metal precioso, talheres tilq
INDO BRAS c,
metais preciosos, turibuloa de metal,'1turnialians lapidadas e vasos de
ç aetais Preciosos
Classe 15
Classe 8
'ara distinguir os seguintes artigos ele Para distingiam Artefatos de ceâmica,
tricos: Rádios, aparelhos de te/eva,ão porcelana. faiança, louça vidrada para
sido-uns. geladeiras, carroceiras. apare. uso caseiro, aparelhos de chá. de can
boa de refrigeração. enceradeiras. as de jantar. Serviços de refrescos e da
aradores de its5 Fogões. tamisas e ioga bebidas a saber: abajures de lampião,
-cima elétricos, chuveiros, aquecedores açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latrna, bandeljas banheiras, biscoiteiras
ailanças, ferros elétricos de engomar
iassav, batedeiras. coqueteleiras. enate bidês botijas, bules. sateteiras canecas
ardores liquidificadores elétricos má castiçais, chavenas. centros de mesa,
minas para picar e moer legumes
compoteira. cabosê. descansos de porco.
'asna. resistências elétricas. fervedores lana, escarradeiras. espremedores filaria a
estufas. ventiladorea acataias e bule: tunis, earra'as, globos. jard:neiras paselétricos, refletores. relópass de as, re mo jarrões, lavadedos, lavatórios leia
trigeracla formas eléSriCaS. máquina reiras. maçanttas de porcelana. manta.
Natog rá ficas e cinematográficas. cads ueiras, molheiras. moringas, palite:rom
aainhas elétricas. garrafas Sarmicaa
peciestm d pias. pires; polvilhadiresii
qadores automáticos. lâmpadas. apare porta. facas, potes, puxadores. recepta.
hos de luz fluorescente. aparelhos
cuba sale:ros; serviço de chá; taças
ornunicação interna, esterilizadores, com para café, travessas, terrinas. orinóla
lensadores. bobinas, chaves elétricas
Classe 32
:onnitadores. interruptores, tomadas de Para distinguir: Albuns, almanaques,
:orrente. tusivel aparelhos totográficoF anuários, boletins, catálogos. jornais,
cinematográgicos. filmes reveladas livros. Peças teatral a e cineenatográfia
an6culoa. óculos. aparelhos de aproa) .as, programas de rádio e televisão,
nação. abat-jours e luares máquina' Publicações, revistas, folhinhas impreca
para lavar roupas para uso
Lias e programas circensez
doméstico
Classe 36
aasse 9
Para distinguir: Artigos de vestuários
instrumentos musicais de corda e amas e roupas feitas 0313
geral: Agasalhos,
partes: solão. lira. órgã.o Manamos aventais, alpargatas. anáguaea blusas,
cravos. espinetas. citaras; violinos; vio botas, botinas, blusões. boinas, baba.
(as; harpas; pianos; violoncelos; contra- puros, bonés. -apacetes, cartolas. cara s .A
baixos, banodhas; rabecas; guitarras. puças. casacão, coletes, capas, chales,
Instrumentos musicais de sopro:. (nad0. eachecols, calçados, chapéus. alatoa
ticos ou não e suas partes: baritonoa cintas, combinações. corpinhos. calças
ma-trompas. saxofones, trombones de rir nhoras e de crianças, calções,
pistão; clarins; trombetas; cornetins ças. camisas, camisolas, camisetas,
clamnetes; pifanos: flageolets; flautas.
ecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
e.boés: helicons; crompas de pistões saias, casacos, chinelos. dominós, echam
gaitas; gaita de boca; ocarinas; citara, isca fantasias, fardas para militares, cos
melas; outros instrumentos musicais: leglais. fraldas, galochas, gravatas. gora
gaitas de Iole; harmoniuns; adufes; atas. roa jogos dl !ingeria, jaquetas, laquêm
tonas; harmônicas e ce.stanholaa
luvas. Ilgas, lenços, mantas. Meia,,
Classe 13
maiôs, manta% mandribo, rnastilhas. mas
Adereça: de metam preciosos asais iatós. palas, penhoar. p ulover. Pelerinam
p reciosos e ocas imitações adereços de peugas, p ouches. polainas, pijamas, p5
"iedraç preciosas e suas imitações, adm. nhos, g erneiras, quimonos. regalos,
soa de metais preciosos, semi-preclaro:is robe de chambre, roupão. sobretudos,
sus p ensórios, saldas de banho. sandálias,
2 Mas imitações, alianças. anais. arti;meteres. shorts. sungas. atolas ou alada%
gos de antasia de metais preciosas
Loucas, iturbantts. ternos, uniformes
balagaruians de metais • preciosoa co
e vestidos
semi-preciosos bandejas de metais pre
ela= 48
ciosos berloq ues de imersa Preciosa.
' ra diaingum: Perfumes. ao:enatas. euarincos de metal p recioso on semi
ratos.
alua as colônia, água de toucas
arecionos, bules de metais preciosos ador, fiata
de balsza, água de quinas
:arteiras de metais p reciosos, colares qva
de rosas. água de a itaz:nta.
de metais p reciosos ou semi-precioros ara barba. ações e dimana
!rara Ws
contar de metais p reciosos. copos de liad asi paí',1 o pCie.
h:ilnnuatlna. han.
ciosos, diamantes lapidados, tio de ousa atina. Laicas" cousa:cama, :azado'
en
Fio de prata, fivelas de metais precio
amitcMa- r. uctróieua 01.es sara ma
ms cafeteiras de .metais preciosos. jóias ms/o. cie !cardei-pascenta l'ern
ies gora.
:óias falsas lanteje4a2 de metais pra
aostaae Zr...,:lat, a5 para
ciosos. madaihas de mera aa pseciosos a la e 'matxrlage" depilatórios. desc.,
iene-preciosos e uas tmitcadd'an. calisos ioraaSc.s. vhanara aramemco, pó de i".m•TCJ
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a enNá:

cl Calco pertumado ou não, lápis pars
aestana e sobranceiras, preparados pana
=belezas cílios e olhos, carmim mas
ó rosto e para os lábios. sabâo e crena
para barbear. sabão liquido perfumai(
ou não. sabonetes. dentifrícios em Pé
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, peruca. vaporizadores de pariu
me, escôvas para dentas, cabalbs. unhas
e cílios. saquinhos perfumado, Preosssaa
"dos em pó. pasta. liquidos e ulmo:
para o tratamento das unhas. dissol
ventes e vernizes, removedores da cutt
cuia, glicerina perfumada para os cabe.
icao preparados para descoloris unhas
ditos e pinta: ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, 'passatempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veiculos de brinquedos,
armas de brinquedo baralhos, bolas
para todos os esportes, bonecas, árvores de natal, chocalhos, discos de arremesso desporilvo, figuras de . aves e
avea e animais, logos de armar, jogos
de mesa.. luvas para esporte. miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
para . esporte, nadadeiras, redes • para
pesca. tamboretes e varas Para
pesca
Tarmo na' 765.509, de 25-8-1966
Almar Importadora Exportadora S . A.
São Paulo

A L A.ã Ir.rexietria Brasi/eira
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos: Ancoais, bóias, cinta de natação, fateixas,
flutuadores paar hidrometria, paraquedas e salva-vidas
Termo n. 9 765.510, de 25-8-66
Malar Importadora e Exportadora
S. A.
São Paul

'AMAR IMPORTADO/a
.EXPORTAIORA:S/A.,
Nome comercial
Termo n. 9 765.513, de 25-8-66
GAB — Grupo Artístico Brasileiro
Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, easendas
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, esvãos de publicidades, programas radio:
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
trais e cinematográficas, programas
aircenses

Classe 8
tapeçarias e para artigos de cama
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim Para distinguir instalações elétricas, arcaroá, casimiras. fazendas e tecidos de tigos elétricos e eletrônicos para veílã em peças, juta. jersey. linho, nylon culos: Acumuladores, antenas, baterias,
paco-paco, percalina, rami, rayon, seda businas,- chaves elétricas, chassis, dínatural, tecidos plásticos, tecidos imper- namos, faróis, faroletes, filtros para motores, holofotes para automóveis, limmeáveis, tecidos de pano couso
padores de para-brisas, luzes trazeiras
.
e veludos
para veículos, lanternas. painéis de car`Rimos ns. 765.517 e 765.'5 .18, de
ros, relays, refletores, sinaleiros, termi8K0 PAULO - CAPITAL
25-8-66
nais para baterias e velas
Mercantil Mauá S. A.
Classe 6
Classe 33
São Paulo
Para distinguir motores e suas partes
Insígnia de comércio
.
integrantes: Alavancas de câmbio, bielas, câmbio, cabeçotes, cruzetas, cilinTermo n.9 765.512, de 25-8-66
ARGACE.IR.0' dros, carburadores, cubos de placas de
GAB — Grupo Artístico Brasileiro
embreagem, dinamos,• eixos, geradores,
'Ltda.
motores, mancais para brocas, pistões,
São Paulo
Classe 42
Para distinguir: aguardente de cana pinhões, silenciosos, rolamentos, volantes de comand oe velas de ignição para
Classe 41
siotores .
Para distinguir: palmitos em conserva,
Classe 11
café, peixes em conserva, carnes em
Ferragens, ferramentas de tôda espécia.
conserva, xarque, carnes e peixes
cutelaria em geral e outris artigoa
rongelados
metal a saber: Alicates, alavancas. csa
Termos ns'. 765.522 e 765.526, de
mações de metal, abridores de lata°
25-8-66
arame ilso ou farpado. assadeiras. açasSimca do Brasil — Sociedade Anônima :areiros; brocas, bigornas, baine120,
Classe 33
Industrial de Motores, Caminhões e bandeljas., bacias, baldes. bimboniereta
Sinal de propaganda
A utomóveis
bules; :adinhos, cadeados, castiç ais. et>
'Taram n. 5 765.514, de 25-8-66
[heras para pedreiroa correntes, cabichaa
São Paulo
GAB — Grupo Artístico Brasileiro
chaves; a- emones, chaves de parafuesaa,
Ltda.
conexões para enzanamentce, coluna&
São Paulo
E S P. L JUN À D A.
caixas de metal para portões, canoa da
Brasi1ei.2141.
mead. chaves de fenda. chaves haste:"
cabeções, canecas, aipos. cachepoti,
GAB-CRUPÓ ARTISTICO
Classe ;
:entroa de mesa, coqueteleiTas, nanas
Máquinas
t
utensílios
para
sereM
usaBRASILEIRO LTDA.
das exclusivamente na agricultura e para acondicionamento de abaetam
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafetalihorticultura a saber: arados, abridores
Nome comercial
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- ras. conchas, coadores; distintivaaa,
edens,
cânicos e empilhadores combinados, bradiças; enxadas, enxadões.
Termos as. 765.515 e 765.516, de
arrancadores mecânicos para agricul- engatara esguichos, enfeites paro affdlYik
25-8-66
tura., batedeiras para ceerais, bombas estribos, esferas para arreios. espiaraTextil Checri A. Racy S. A.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras leiras; formões, k•iicea. ferro paca ao:~
São Paulo
ceitados para arroz, charruas para agri- capina ferrolhis, facas, facões, tela— .
ccltura, cultivadores, debulhadores, 'luras ferro comum a carvács. 'é:rateira%
, '
II...A
Y O "O:
destocadores, desentegradores; esmaga- serras, serrotes, sachos, sacarrofha;
Indástria Brsi1eir.a. dores para a agricultura escarrificado- douras. talheaes, atlhadeiras, torquerg..
res. enchovadeiras, facas para máqui- tunis. fôrmas para doces, freios pa.m
Classe 36
nas
agricolas ferradeiras, gadanhos. estradais de ferro, frig:deirass; gan
Para distinguir: Artigos de vestuários
garras
para arado, grades de discos g relhas. gar ços, ganchos para quadros
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aonziá para darruagens; insígnia* Uaventais, alpargatas. anáguas. blusas ou destes, máquinas 'batedeiras para mas, lâminas, liroreiros, latas de Mo;
'agricultura
máquinas
inseticidas,
má.iotas, botinas. blusaea. boinas. %aba
'arras: machadinhas, molas para porta,
}ouros. bonés, capacetes, cartolaz, cara quinas vaporizadoras, máquinas de molas pare venezianas, martelos, &rfundir,
máquinas
terra,
niveladoras
de
ouças, casaco. coletes, capela abales
retas, manizes; navalhas; Puas;
Pal•
achecols, calçados. chapéus, cinto& máquinas perfuradoras para a agricul- aos, parafusos, picões, porta-pêlo; Eiêotura,
máqcinas
de
planear,
motochar:intata combinações. corpinhos, calça:
seiras, portca-pão, porta-jóias, palitehan
de Penhoras e de crianças. calções, cal- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de panelas, roldanas, ralos para plaa, milroçar,
de
Semear;
para
as/abra;
de
ças, camisas, camisolas. casniaetas
ias, regadores; serviços de chá e nalá,
macas. cercadas, colarinhos. cueiros torquir. de triturar, de esfarelar terra,
enazes, travadeiras, telas dt arame, a:se;aias. casacos, chinelos, dominós, achar- para irrigação, para matar formigas e
leiras, trincos, tubos pana eile&MinStea&U).
oes, fantasias, fardas para militares.. era ouos insetos, para borrifar "e pulveri'egials. fraldas, galochas,. gravatas. gor zar desinfetantes, para adubar: para trilhos para pirtas 'de correr, taças,
aos, jogos dt (ingeria. jaquetas, laquês agitar e espalhar palha, para colhei travessas, turibulos. vasos, vasilha/na)
e verruma
!uvas, ligas. lenços, manhas. meias algodâo, pára colher cereais, máquinas
mi8s, mantaa, mandribo, mastilhas. mcs. amassadoras para fins agrícolas, -de
Classe 21
etós, palas. penhoar, pulover, pelerinaa cortar árvores, para espalhar, para ca- Para distinguir: Veiculos e suas partes
peugas. pouches, polainas, pijamas. pia pinar, máquinas combinadas para se- integrantes: Aros para bicicletas, autoahocia perneiras, guimonos, regalos mear e cultivar, de- desbanar. para en- móveis, auto-caminhões. aviõeo, amorrobe de chambre. roupâo. - sobretudos. sacar, máquinas e ancinhos para form. tecedores. alavancas de câmbio. barata,
iispensórios. saldas de banho, sandálias. gens, máquinas toscadoras. ordenado- hreques, braços para veiculos.
meteres, shorts. sungas. stolas ou siada ras mecânicas, raladores mecânicos. ro tas, carrinhos de ma° e carretas, camilog compressores para a agricultura nhonetes, carros ambulantes, caminham
torcas, tufbantts. ternos, uniformes
sachadeiras, semeadeiras. -.ecadeiras -o ssos, tratores, carros-bersos. carecae vestidos
Classe' 2.3
marcadores de terra tosadores de gra- "anques carros-irrigadores, carros, cor..
Para distinguir tecidos em geral, teci- ma, tratores ' agriColas, válvulas para -aças. carrocerias. chassis, chapas cisa
dos para confecçôes em geral, 'para
máquinas agricoles
:miares para veículos, cubos de veículos.
Termo n.° 765.511, de 25-8-66
GAB — Grupo Artístico Brasileiro
"Ltda.
São Paulo
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corrediços para veículos. direção. desligaaeiras. estribos, escadas rolantes, elevddores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
traio°, fronteiras para veiculas, guidão.
loe.arotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões.
cal a n •
s, navios ônibus, pana-choques.
para-lamas, para-brisas, pcdais. pantões.
radas para bicicletas. raios para bicicletas. reboque radiadores para veiculas.
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes pare aelculos. vagões, velocipedeo. varetas d contrôle do afogador e
aceleradcr t soleis.• troleibus, varaes de
carros; toletes para carros
Termo n.° 765.527, de 25-8-66
Transparaná S. A.
Paraná

LàDitijNIA — EST. DO PARANA
Classes: 2, 6, 7, 8, 21„ 31, 39, 47 e 33
Insígnia de comércio
Termos as. 765.528 a 765.535, de
25-8-66
Transparaná S. A.
Paraná

Classe 2
zubctânclas e preparações quimicas
Nadas na agricultura, á saber: adubos
adubos artificiais para o solo. álcaha
lpara fins agrícolas, bactericidas. ceras
para enxertos. cianamide de cálca
ecano adubo para o solo deito:nadares
desinfetantes usados na agricultura
na horticultura. escórias básicas pari
adubos. essências para exterminar asaimis e plantas daninhas. extrataa
OUOSslo para fins hortícolas fertillzan.
Res para o solo, formicida. guano. irise.
Ougas. massas para enxertos pastilhas
atam destruir insetos, pre parações para
Neaervar o-solo. preparações para tiles
&ale Martas. hervas e plantas dlani.
para fins agricolas. sais para
fina horticolas substâncias quimicas
para destruir inatos, hervas a plantas

daninhas venenos contra a vermina
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Classe 47
Rara distinguir combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados
iluminação e ao aquecimento: álcool
motor, carvão a gás hidrocaaboreto,
gás metano, baiano e propano, gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis,
éleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petrólao e
querosene
Clasais 6
Máquinas ara: acabamento, achata.
arame, acondicionamento, adelgaçar
ajustar, alimentar água, alisar, aeas
sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu
tilar. brinquetar. brunir, ' cardar, cole.
lar. compôr, comprimir, condensar, cota
servar, cortar, coser, costurar, clarif,
car, classificar, cravar, debruara dato
lhar, desbagar, desbastara„ descaroçai
desembrar, desintegrar. destnatar. de.
oolpar. distribuir, dobrar drenar, ele.
vaia empacotar, encaderna, estampar
fabricar arame, tab.icar artigos de me
tal, fabricar bebidas, fabricar calça
dos, fabricar chapéus, fabricar escóvas
fabricar terramentas. ‘abricar gêlo, ta
bricar móveis, fabricar papel, fabricam
peças, fabricar . rebites, fabricar roupaa
fundir, imprimir, insultrar, perfurar,
cotar, prender, rebitar roscar, Delecio
na, sepaar. serrar, tecer, timbrar, roi
cere tornear, betoneiras, burrinhos
brinqueradores. cardadeiras, condensado
res, cravadeiras, dinamos, escavadeiras
inisturadores, motores, prensas, rebita
dores, teares, máquinas insultradoras
moto. motoras.' motrizes. operatirzes
aerfuratrizes. raptoras. e, peças iate
granias destas máquinas
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
'borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefâtos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador.. buchas
buchas para jumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrilaras indus.
triais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochin,
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embolas, esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas ...de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de

para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, pecas para businas,
pratinhos, pneumáticos, ponta? de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, supor:es de
motor, sapatas do pedal do breque, resembaio e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e soados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas.
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras de borracha r:ara eln'oora.
ção de substâncias
Classe 21
.ra dist.nquir: Veiculos e suas partes
r?orantes: Aros para bicicletas, autouiveis. auto-caminhões. a V Iõeá. amor
. .-edores. alavancas de câmlua barcos.
-eques. braços para veiculos. bicicle.
is. carrinhos dc mão e carretas. cami'innetr s. carros ambulantes. caminhões
acros, tratores, carros-berços. carroscarros-irrigadores. careca. Taraças. carrocerias. chassis, chapas cir.
alares para veiculos cubos de veículos
orrediços para veiculos, direção. desliladeiras estribos, escadas rolantes, ele'adores para passageiros e para carga
enaates para carros, eixos de direção
'Teias, fronteiras para veículos. guidão
Icomotivas. lanchas motociclo!.. molas.
notockietas, motocargao moto furgões
ranivelas. navios ônibus, para-choques
aro-lamas. para-orisas. pedais. pantões
-orlas para bicicletas, raios para bicicle.
'as, reboque, radiadores para veiculas
vagas p ara veículos, seuins. tricidos, ti
rantes para veículos. vagões. veioclpevaretas e contrõle do afogador e
ícelerador troteis. troleibua. a araes de
carros, toletes para carros
Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usa.
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicas e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos para agricultura batedeiras para acerais. bombas
para adubar, eeifadeiras. carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agri.
calhara cultivadores, debulhadores.
destocadores, desentegradores: esmaga.
dores para a agricultura escarrificado
res, enchovadeiras, facas para criáqui
tias agrícolas terradeiras gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou destes. máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas má.
quinas vaporizadoras, máquinas ri'
fundir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas Perfuradoras para a agricut.
tura máqcinas de &rama. mciiaaharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear: para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para caihe.r
algodâo. para colher cereais máquinas
amassadoras 'sara 4ins agricolas.
cortar árvores, para espalha?. r2a ca.

pinar, máquinas combinadas tiara sco
mear c cultivar, de desbanar. para
sacar, máquinas e ancinhos para torra.»
gens, máquinas toscadoras. ordenado.
ra3 mecânicas, raladores mecânicos, raa
los ccmpressores para a agricultura
sachadAras, semeadeiras, secadeiraa,
marcadores de terra tosadores de gra»
ma, tratores agricolas, válvulas para
eaàquiaas apricolas
• Classe 8
Para cistinguir: acumuladores, batedei»
ras, bziterias, bobinas, chassis, chave°
elétricas, comutadores, condcnsadores
dínamos, 'dispositivos de partida„ faróis,
filtros, regadores automáticos, relays,
secadores, terminais para baterias, tomadas, transformadores, velas de
ignição e ventiladores
Classe
Adesivos para vedação. anéis para vedação, argolas para vedação. arruelas
para vedaçao: barbantes, barracas de
campanha, betume pare vedação. buchas para vedação. bujão (ralha para
tarraxa): cabos. canaletes, cordas, cordéis. cordoalhas, cordões, correias de
transmissão de tôda espécie: enzáresf., rae para vedação: fitilhos paro
amarraclias, forros para vedação. fuga.
laça; cacheias: {untas para vedação;
lonas, lonas para freios de veículos:
anci , v,; ras. massas para vedação, malae para vedação: rõlhas: tampões para
vedação (fins não medicinais). tendara
tiras para vedação, tubos para vedação,
,t. '»ulações para vedação: válvulas pura
-vedação
765.536,
de 25-8-66
Termo n. 5
Tigre — Vernisol S. A. Indústria da
Tintas e Vernizes •
São Paula,

INDÚSTRIA DRAsiLEIRA

Classe 1
Para distinguir: produtos químicos parei
revelar defeitos
Termo n.° 765.539 ,de 25-8-66
Cave Modas Ltda,
São Paulo
A .. V.
• Indiáttia • Breasiloir$
Classe 36
Para dist.hguir: Artigos de vestuáricsa
e roupas feitas em geral: Agasalhoe%
aventais, alpargatas, anáguas, blusa%
lotas, botinas, blusões, boinas. baba.
' os, bonés, capacetes. cartolas, caranrças, casacão, coletes, capas, abales&
:achacais, calçados, chapéus, cinto°,
clutha, combinações. corpinhos . calças
de senhoras e de crianças,. calções. Cd!.
camisas. camisolas, camisetaa,
C as.
citeeca, ceroulas, colarinhos, cueiroa
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4.4

luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, na,
letós, palas, penhoar, puiover. pelerinas
peuges, pouches. polainas. pijamas, punhos. perneiras, guimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou' slack
toucas, turt-antes ternos, unitonmes
nrestidos
saias. casacos, chinelos, dominós. echar
pes fantasias; fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor
ros. ogos de [ingeria. Jaquetas. 'mines
Termo n.9 765..537, de 25-8-66
Tigre — Vernisol S. A. Indústria de
Tintas e Vernizes
São Paulo

latas. combinações. corpinhos. calças lâminas de Metal. ,lata em Rilha, latãc

te senhoras e de crianças. caiçaca. cai
;as. camisas, cam!solat camiseta.nrecas. ceroulas. ' cola:tonos. cueiros
aras, casacos. c,iinelás. dominós, achar.
es. fantasias, tardas para militares co
tarais, traldas. galochas gravas, •gor
na. logos de lingerie. lauetas. leques.
;uvas. tinas: •• meias
amas. mantas, mandrio. mantilhas. Pa..
chás pelas. penhoar. pulover, pelerinas
*Punas
'pouches. polainas acamas. pu
lhos. perneiras. quimunos, regalos
obe de chambre. • roopão, sobretudos
.uspensórios. saidas de banao. sandálias.
kueteres. shorts, sungas. stoias ou siacks.
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.9 765.542, de 25-8-66
Tecelagem Albitex S. A.
São Paulo

V A T I C .A N O
Indústria Brasileixa
Classe 37
Para distinguir: colchas
Termo n.9 765.544, de 25-8-66
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo
•

Clases 28
Para distinguir: tintas em pó e preparadas para pintura, esmaltes, vernizes,
corantes, anilinas e tintas plásticas
Termo n.° 765.538.7 de 25-8-66
• Walter C,occoni
São Paulo

PREdffIGIO
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: AguaMentes, aperitivos. anis. hitter, brandy. conhaLue cervejas, fernet, genebra, Qin. kumel.
nectar, punch. pipermint, rhurn,
'ticos de frutas sem álcool. vinhos. Icermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo ri.9 763.545. de 25-8-66
Cafeeira Brencafe Ltda.
São Paulo

0.21.Uig
.T O.
.Industria .Nraeil si ra
Clase 41
Para distinguir: arroz
isaistita 8RASIlf.Sta

Têrmo n.° 765.546, de 25-8-66

"Onicla" Importadora, Indti g tria e
Comércio ,Ltda.
São Paulo

Classe •41
Para distinguir laticínios em geral:
Coalhada, 'creme de leite, iogurt, leite,
'N C I A
leite em pó e condensado, manteiga,
Indástria
Brasilaira
quefir, queijos, mussarela, margarina,
requeijão e ricota
Classe 5
Termo n.° 765.543 .de 25-8-66
Aço em bruto, aço preparado. &XL"
- Modas Juruce Ltda.
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
•reciahnente trabalhado. aço Pálio' isCo
São Paulo
refinado. bronze, bronze esa bruto ou
mrclalmente trabalhado, bronze de
J TI É 11 C R

mmaganés, bronze em pó. brome em
sarra. em fio, a.Numbo em bruto ou
Pata dlistinguir: Artigos de vestukrico larciatatente preparada cimento sm
e roupas feitas em geral? Apasalbos 11co, cobalto, bruto ou parcialments
, abalhado, couraças, estanho bruto oe
aventais. alpargatas, anáguas.
horas botinas. blusbes. butua& baba- parcialmente trabalhado. ferro em bruto
iâsures. bonés, capacetes. ca oolati cara. To barra. ferro manganês ferre velho
puem. casaca° coletes. capas. chatas. ausa em bruto ou parcialmente tralha
oscherolfi. calçados. chapéu, tintos, Nado. gusa temperado Mig a audeável,
Classe St

tõlha. latão em chapas, latão em
dergalhões. liga metálica. licaalNas.
.nagnesio. manganês, metais não traba.
thados ou parcialmente trabalhados ate.
tais em massa, metais estampados.
metais para solda. cuque!, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em tôlhas

Termo n.° 765.547, de 25-8-66
Chaim Szmul Tregier
São Paulo

IMOBILIÁRIA
JARDIM AURICA
.Sao PauloCapit
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 765.548, de 25:8-66
Sociedade Extrativa de IVIins”ins
Mil Ltda.
São Paulo

K A. I,

Indústria •Braaileira

Termo n.° 765.5'51, de 25-8-66
Indústria de Roupas Surinami Ltda.
Rio de Janeiro

ENDÜSTRIA BRASILEIRA
Clase 36
Artigos da classe
Termo n.9 765.552, de 25-8-66 •
Handra S. A. Crédito Pinainud0a
acHaridra S. A. Crédito Financiamento
e InvestimentosGuanabara
H ANDRA S. A. — CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termos ns. 765.553 e 765.554, de
25-8-66
Handra S. A. Crédito Fianclamento e
• Investimentos
Guanabara

HANDRA

,:.'lasse 4
•
3ubstanclas e produtos de origem tugi
mal, vegetal ou mineral, em bruto oi
aardalmente preparados: Abrasivos en
(NDÚSTRIA BRAS/LEMA,
orneis, argila retrataria, ashiltico em
•Drúto., algodão em bruto, borracha asa
Classe 32
'roto, bauzi on, benfoim breu. einfora
• Artigos da classe
iruto, chifres, ceras de plainas ceras
Classe 38
Jegetals de carnaúba e artcuri. criai
Artigos da classe
lx cavalo, crina em geral, cortiça em
Termo n.° 765.555, de 25-8-66
nato, cascas vegetais, espato: ervas
nedicinais. extratos oleosos, estopas:, Companhia Sul Americana de Ferro e
Aço Consulfa
enxofre. !filhas. fibras vegetais, flores
Guanabara
cais, grafites, goma em bruto. granito
.bruto. kieseighur. liquidos de pista
tua, !atem era bruto ou parcialmente
COMPANHIA SUL AMERICAlUt
2reparados. Uduérioa coetAlicos, asadat.
reis em bruto ou parcialmente erabss,
nom t go — conikrA
DE
suadas. em toras. serradas e aplainadas
mica mármores em bruto, 6bido de
Nome .comercial
:migarias,. óleos de cascas vegetai&
íleos em bruto ou parcialmente prepa
Termos ns. 76'3.556 e 765.557, de
mdos, plombagina em bruto, pó de
25-8-66
moldagem para tundlçiea pedras bei- Companhia Sul Americana de Ferro
1.adms, piche em bruto. pedra caldeia
Aço Consulta
mantas medicinais. Pedras egás bruto
Guanabara
luebractio, raizes vegetais. resinas, se.
;Iam naturais, residam texte4a,
.seitaita," . talco mai bruto. Mata Mato
betuminoso e adido
Termo ni 765.549, de 25-8-66
INDOSTRIA BRA.S11.0t41
Mahab El-Aowar

CONSULFA

Guanabara
CURSO AUDIO-VISUAL
ELETRÔNICO SUBLIMINAR

Classe 33
nulo de estabelecimento
Tèrmo n.° 765.550. de 25-8-66
Bernadete_Pires de Almeida
GUanabara

-OS BRUM.

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classe 4
Artigos da classe
Clase 5
Artigos da classe
Termo n. 1 765.570, de 25-8-1966
Maria da Glória filma
Guanabara
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
ESTUDOS PSICOLÓGICOS "kW',

Titulo
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Termo n.° 7C5.571, de 25-8-1966
Termo n. o 765.589, de 25-8-1966
Eastispuma Gaúcha S.A. — Indústria CIP — Companhia Industrial de Peças
e Comércio de Espumas Sintéticas
São Paulo
Rio Grande do Sul

e) MS134Pa ueviorn

Tênis° n.° 765.595, de 25-8-1966
Frigorifico Bordon S.A.
São Paulo

Urino n.° 765.597, de 25-8-1966
Frigorifico Bordon S.A.
São Paulo

CIP COUPSIMIÀ INDIISTMAL Da MAS

F°
,dndústria rasileira
Classe 6
Mquinas para tratamento dágua, bombas
buchas, caldeiras a vapor, cilindros, filtros como parte integrante de máquinas,
motores, válvulas, camisas e pistões
para motores
Termo n. o 765.572, de 25-8-1966
Dallegrave
Tesche Ltda.
Rio Grande "do Sul

indústria Brasilefra'

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apula.
vos, !sniz, bitter, brandv conhaque cervejas, ternet, genebra, gin, kumel,
res, neetar, punch, pipermint,
aucos de frutas sem álcool, vinhos, ver' mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 765.584, de 25-8-1966
Sociedade Imobiliária Jardim Paulista
Limitada
São Paulo

JARDIM PAtJZIST,k:
Classe 33
Titulo
Termo n.° 765.585, de 25-8-1966
&masa — Abrasivos e Serviços Ltda.
São Paulo

• s.

.PEYEAS

Indústria Brasileiia

Nome Comercial
Têm° n.° 765.590, de 25-8-1966
Confecções Leider Ltda,
São Paulo
LEÃO DA BORDO-1\si
INNSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Carnes frescas e em conserva, carnes
defumadas, salsichas, feijoada, fiambres
de carne bovina e suína, mortadelas, almôndegas, pastas de presunto e de fígado, presuntos, bacon, salame',, salaminhos, rosbife, morcela, paios e linguiças
gustrie Brasileira
Termo n.° 765.598 de 25-8-1966
Frigorífico Bordon S.A.
Classe 35
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusdes, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, chales:
cacheco/s, calçados, chapéus,. cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções,, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
salas, casacos, 'chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares. coLEÃO DA BORDON
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorINDÚSTRIA BRASILEIRA
ros, ogos de lingerie, iaquetas. leques
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias:
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. toa.
Classe 32
tetós. palas. penhoar, pu/over. pelerinas; Para distinguir: Albuns, almanaques
peugas, pouches, polainas, pijamas pu- anuários, boletins, catálogos, jornais
nhos, p erneiras. quimonos, regalos. livros, peças teatrais e cinematográfirobe de chambre, roupão. sobretudos cas. programas de rádio e televisão
suspensórios, saldas de banho, sandálias, publicações. revistas. tolhinhas impres
sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks
sas e programas circenses
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Termo n. o 765.598, de 25-8-1966
e vcstidv:
Frigorífico Bordon S.A.
Termo n. o 765.592, de 25-8-1966
São Paulo '
Indústria de Tapetes Decorpex Ltda.
São Paulo

Classe 28
Abrasivos; lixas e rebolos
Termo n.° 765.586, de 25-8-1966
Comercial Santo Tirso Ltda.
São Paulo

DECORBEX
Induetria Brasileira

Nome Comercial

Nome Civil

Classe 34
Capachos. cortinas, cortinas autcosáti
cas, encerados, linóleos, mosquitelons
oleados„ panos para assoalhos e pare.
OMERCIAL SANTO TIRSO ITDAa
des. passadeiras, saneMs, tapetes. tape
tes de peles, de madeira, de esteira
Nome Comercial
corda e cortiça
Termo n.° 765.587, de 25-8-1966
• Termo n.° 765.593, de 25-8-1966
Pense — Abrasivos e Serviços Ltda. "Sociedade Imobiliária Jardim Paulista
São Paulo
Limitada"
São
Paulo
2SMABE ABRASIVOS.
. /lif
SOCIEDADE IMOBILIÁRI A JAU
4E12'740E'.
121)k
l'AULISTA. ITDL

LEÃOZIN110 DA BORDON
IlADOSIRIÂ BRASILEIRÂ
Carnes fresca .s acra conservas, carne°
defumadas, salsichas, feijoada, fiambres
de carne bovina e suína, mortadelas, ala
môndegas, pastas de presunto e de figado, presuntos, bacon, salames, salaminhos, rosbife morcela paios e linguiças
Têrrno n.° 765.605, de 25-8-1966
Coamazon — Cia. Agro Pecuária
Madeireira da Amazônia

COR[iUtIAWK
M:1 Mat,:l

Classe 4
Artigos da classe
Termos as, 765.599 a 765.604, de
25-8-1966
S.A. Moinhos Rio Grandenses
Rio Grande do Sul

52Ea
motsmos ritocezMosels

Unclüstr5 ISTaaflsh-s?,

Classe 3
Glicerina para uso na mediicna e na
Glicerina para uso nas indústrias
farmácia
Óleo de algodão, óleo de amendoins,
óleo de arroz, óleo de girassol, óleo de
linhaça, óleo de oliva, óleo de soja o
óleo de uva, todos usados nas indústrias
Substânciah alimentícias e seus prepaa
rados, ingredientes de alimentos,
'n I
essências alimentícias
Classe 46
IWA07,1N110 DA BORDON
Para distinguir: Amido, anil, azul do
wpúsTRilk BRASILEIRA
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.,
detergentes, espremacetes, extrato de
Classe 32 anil, fécula para tecidos, fósforos de
Pasa distinguir: Almanaques, agencias. cera e de madeira, goma para lavananuários, álbuns impressos, boletins, ca- deria, limpadores de luvas, líquidos de
tálogos, edições impressas, revistas. 3r- branquear tecidos líquidos mata-gordo.'
q ãos de publicidades. programas radio. -as para roupas e mata óleos pau roca
fenices, rádio-televisionadas, peças toa par, oleina 61203 para limpeza 41 cow'.,Wt3 e cinematográficas, saasgranass,
ros, pós de f2ranciitear rena, rán crq,
CireellSee
cN sódio co-is cáustica, sab;iss em NI
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Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, an:z, bitter, brandy, conhaque, zer.,
vejas, fernet, genebra, gin. kurnel, licores, nectar, punch pipermint, rhum
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
Classe 43
Para distinguir: Bebidas espumante:,
n
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
Classe 21
para refrigerantes, refrescos, refrigeranTitulo de Estabelecimento
tes. 'soda, suco de frutas e xaropes
Têrmo n.o 765.615, de 25-8-1966
Termo n.o 765.617, de 25-8-1966
Classe 32
Scan — Brás — Comércio, Indústria e Distribuidora de Bebidas Coroa Real
Para distinguir: Albuns, almanaques
Exploração Ltda.
Limitada
anuários, • boletins, catálogos, tornais,
Rio Grande do Sul .
Rio Grande do Sul
livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e televisão.
publicações. revistas, folhinhas inspres•
sas e orógramas circenses
Termo n.° 765.608, de 25-8-1966
.
Calçados Maestro Ltda.
Rio Grande do Sul
sabão comum, sabâo de esfregar e sa- susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
ponáceos, tijolos de polir e verniz
e vestidos
para calçados
Classe 48
Termo n.° 765.613, de 25-8-1966
Sabões e 'sabonetes perfumados para uso
Milton Lopes da Silva
no banho e toucador •
Guanabara
Termo n.o 765.607, de 25-8-1966
Eclitôra Editormex Internacional Ltda.
Guanabara

cc3::

.

EST

Classe 36
Calçados . cm geral
Termo n.° . 765.611, de 25-8-1966
Planta — Escritório Técnico' de Argeltura e Paisagismo Ltda4
• Guanabaar

classes: 16, 34 e 15
Titulo
Térmo ri.° 765.609, de 25-8-1966
Confecções Colômbia Ltda.
São Paulo

:lasse 36
Para al;tinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
tas, botinas, blusões, boinas baba.
famiros, bonés. capacetes, cartolas, carapuçaa casacão, coletes, capas. chales
cachecols. . calçados, chapéus. cintos
(Antas, combinações. corpinhos. calças
0..k senhoras e de crianças calções. cal.
s. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
salas casacos, chinelos, dominós, echarpen, fantasias. fardas para militares, co.
ieglais, fraldas. galochas, gravatas, gor.
'os. ogos de (ingeria, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, n-antás, meias
£eziets. mantas. :andrião. mantilhas. pa
letós. palas, penboar. pulover. pelei-1/1-ns c
ocupes. ponches, polainas. pijamas, .pu
perneiras, guimonos. regalos
Pobe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, anu, bitter, branciy, conhacive cervejas, fernet, genebra, gin, kumel,
nectar, punch, pipermint, rhutn,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
(..lasse 13
Para distinguir: Reirescw refrigerantes,
sodas, guaraná, gasosa, água tónico.
águas naturais e artificiais, xarques pa.
ra refrescos, bebidas espumantes. SLIC(12
e sumos de trutas para bebidas alio
Termo n.° 765.626, de 25-8-66
SOCAM — Sociedade Comercial do
Alimentos do Mar Ltda.
Guanabara

SOCAM 7 Sociedade Comercial
de Aumentos do Mar Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 765.628, de 25-8-66
Mercadinho Paulicéia Ltda,
São Paulo

LICÉI
Classe 48
Dissolventes, esmaltes paar unhas 'e
vernizes para unhas
Termo n.° 765.616; de 25-8-1966
Unidos — Corretores de Seguros Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 6rgãos de publicidades, programas radio.
fônicos„ rádio-televisionadas, peças teatrais e cinurnatogrâficas, programas
circenses
Termos na. 765.618 a 765.620, de
25-8-66
'SOCAM — Sociedade Comercial de
Alimentos do Mar Ltda.
Guanabara

.111çft,
—-

Indústria Brasileira
Classe 41
Camarão, milê de cação, filé de pescadinha, filé de' sardinha, lagosta, óleo
de peixe, sardinhas em óleos e em
molho de tomate, sardinha prensadas,
sardinha em lata e farinha de pe.,xe
.

Prer„o do Número

•
Classe 42
Para distinguir:" Aguardentes, -aperittVos. aniz, hitt-, brandu. conhaque cervejas, fernet, genebra; gin, kumel, fico.
res, nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verznouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termos ns. 765.621 a 765.623, de
25-8-66
SOCAM — Sociedade Comercial de
Alimentos do Mar Ltda.
São Paulo

INDUSTRIA BR
ASILEIRA-

Llasse •rt
Alcachofras, aletria, alho, aspar
açúcar, alimentos para animai& mal&
amendoas. ameixas, amendoim, arasattr
arroz, atum, aveia.-- avel3a. azelta aNtlb,
tonas. banha, bacalhau, batatas. balW
biscoitos, bombona, bolachaa, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, eandia.
em pau e em pó. cacau. carnes,
caramelln chocolates, confeitos. ortrao
cereais, cominho, creme de leite. =OMS
alimentielos, croquetes, compotas, ases
aica coalhada. castanha, cebola, ma&
mentos para alimentoa,
chourigoa, dendó., doces, doccs dafrzi,
raa, espinafre essênclas ~atam&
padas. ervilhas, muravas, extrato da
mate, farinhas alimenrialas, leme,
cuias, flocos, farelo. fermentos.
'Tos frias. 'trama sêcas naturais e
''das. glicose.
glIcose, goma de macero gap
• grânulos, grilo
bitd,
, ada, geléias, herve dosa
hortaliças, lagostas, Iingr. 'UM
.:ondensado, leite

em p6. legtnm

conserva. lentilhas. linguiça. 1=0. m t.
sas ali:nanadas, mariscos, ineetekno
margarina, marmelada, ma cana, Dtn3.
sa de tomate, mel e melado, mate, mossas pare mlogaus, molhos, moluccial
mostarda, mortadela, nós moscada, fiCzes, óleos comestiveis. ostras. °VIM,
pâes, paios, pralinés pimenta, pós trum
pudins. pickles, peixes, presuntos, f20.,.
Classe 41
Camarão, filé de cação, filé de Pesca- tês, petit-pois pastilhas, pizzas pudim;
dinha, filé de sardinha, lagosta, óleo queijos, rações balanceadas para cit.
de peixe, sardinha prensada, sardinha mais, requeijões, sal, sagú sardinhas,
em lata, sardinha em óleos e em mn sancluiches. sorvetes, suei de tomate e e.a
fru'as, rwradas tapioca, tâmaras, talha"
lho de tomate e farinha de peixe
rim, tremoços, tortas, tortas pare ar,
mento de animais e aves, torr6e3
de Ho
toucinho o vinagro
DIC23,0.0N.

