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SEÇÃO III
ANO XXV

CAPITAL FEDERAL

N.". 73 •

DEPARTAMENTO NACIONAL
/A PROPRIEDADE INDUST
Expediente da Divisão de Patentes
Rio, 12 de abril de 1967
Privilégio de Invenção Indeferido
N9 108.618 - Dispositivo para aplicar um tratamento de proteção a
madeiras - Dr. Wohnan G.M.B.H.
Exigências
Termos com exigências a cumprir.
N9 93.984 - Joseph MichalskL
N9 150.619 - João dos Santos.
N9 152.479 - FMC Corporation.
N9 131.430 - Christian Marie Luclen Louis Bourcier de Carbon.
14 9
143.543 - General Electric
Company.
149 143.607 - Bernz o Matic Corporation •
149 143.687 - The Maytag Company.
N9 150.220 - Hosech A ytiengesellschaft.
N9 151.038 - (Xis Elevator Company5
N9 152.309 - Metalurrgica Paulista S.A.
N9 152.466 - D'Eha & Nastasi.
N9 152.478 - JUllus Stern.
14 9 152.480 - FMC Corporation.
N9 152.482 -- Societé Anonyme
D. B A .
149 152.502
Nan Chang Jin.
149 152.557 - Inpaco Trust Reg.
149 152.720 Ford Motor Company
149 141.525 - Indústrias Metalúrgicas Fritz, Reichelt S.A.
N9 .141.679 - Dr. Jakob Huber..
N9 144.281 - Francisco Macedo
Feitosa.
149 150.049 - Josef Rosa e Vlastimil Petr.
149 15.141 - Smeralóvy ZávOdy,
Národni Podnick.
N 9 152.269 - The Bendix Corporation.
N9 152.317 - Dayton Steel Foundry Co.
149 117.964 - Bird Machine Company.
N9 137.449 - Jose Mena y Vieira
de Abreu.
149 141.768 - Achylles Jose Pio
.Fteggiani.
N9 143.671 - Silo/1 internationlale Ftesearch Maatschappij N V
149 149.459 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
149 149.460 - John Latham Hall e
Thomas Gunnard Peterson.
149 150.684 - Fábrica de Máquinas
Berti Ltda.
149 150.552 - SergiO Cathiard.
149 150.990 - Joseph Bancroft &
Sons Co.,

OUARTA-TBIRA, 19 .DE ABRIL DE 1967
gnii caos s as plásticas para Fins odonto1O-

IRF\d'ISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Estabeleci• Puente Dei Tejo mentos Moro S. A. - cl. 41.

149 150.941 - The Gillette Compa- Expediente da Seção ci.; interferência
ny.
Rio, 12 de abril de 1967
149 151.156 - Fábrica de Toldos
Dias S.A. .
N9 151.539 - Maggi Bussolitti.
Marcas Deferidas
N9 151.740 - Mário Teixeira de
Freitas e José Lemos de Freitas.
NQ 202.570 - Albin Albin Moto.
149 151.772 - Giuseppe Fanta.zzi- Kommanditbolag La Larsson. el. 6.
ni.
149 384.317 - Rosa Silvestre N9 151.775 - João Luiz Horta
Avon Products Inc. - Cl 48.
Aguirre.
149 409,369 - Fontana Di Trevi 149 151.776 - João Luis Horta Cantina Fontana Di Trevi Ltda. Aguirre
Cl 41
N9 4.41.421 - "Emblemática - IsHerothicles Strada e
Nç' 151.900
hikawajima Jyukogyo Kabushiki KaHumberto Sergio.
isha (Ishikawajima Heavy Industries
N9 151.962 - Rubens Gomes.
Company Ltd.) - Cl. 21.
'N 9 152.006 - Lázaro Paulino SilN9 446.158 - São José - Café e
veira e Conceição Arantes Nogueira.

N° 496.378 Self Ilelp - Albra
buli: e Com. e Representações Ltda.
- el. 21. - Registre-se sem direito
e sclusivo às expressões separaclainente.
497.156 -- White Velvet -Avon Products Inc. - cl. 48.
N. ' 497.577 - Tessor - Rubin
Rossetê Filhos Ltda. - cl. 23.
N" 497.777 -- Agrotrae - Agrotrac
S. A. Dist. de Tratores e Máquinas
Agrícolas - cl. 7.
N" 497.905 - Vico --- Viro -Industria] de Tubos Ltda.
cl. '11.
N , 199.175 - LCB
Elecebe Carlos Barreto .--- cl. 8.
N° 500.128 -- Provera - - The 11pJohn Company - cl.

149 152.036 - Adriano Alves Dlniz.
149 152 079 - Mecânica Alfa S. A.
149 152.093 - Didier-Werke A.G.
149 152.102 - Oswaldo Colcmbo.
N9 152.117 - Thompson Ramo
Woold.aclge Inc.
149 15.139 - Pedro Ferretti e Ricieri Squassoni Filho.
N9 152.167 - Walter Luhmann.
149 152.190 - Siderpatents S.A.
149 152.242 - Blaw-Knox Campany.
149 152.300 - Eugenio Gasparotto.
N9 152.425 - Fábrica Italiana
Magneti Marelli S .p.A.
149 152.566 - Vernon Davis Roosa.
Expediente da Divisão de Patentes
republicados por terem saldo com
incorreções:
Rio, 12 de abril de 1967
Exigências
Termos com exigências •a cumprir:
Colgate Palmolive Company (no
pedido de contrato de exploração da
patente - Privilégio de Invenção
n9 41.083):
N9 144.339 - Helio Tommaso.
N9 145.579 - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
•
Transferência de Titular de ProceS00

Foram mandados anotar nos Proc'essos abaixo mencionados as seguintes transferências:
E. R. Squibb & Sons, Inc. (trawferência,para o seu nome da patente Priv. de Inv. termo n9 138.349).
E. R. Squibb & Sons, Inc. •(transferência para o seu nome da patente Priv. de Inv. termo U 9 142.7139).

Lanches São José LIO. - Cl. 42.

N' 500.171 --- Emblernàtica - Ân149 455.139 - Guaciara - Cereacora
Ind. e Com. Ltda. - cl. 36.
lisa Guaciara Ltda. - Cl. 41.
N' 500.754
Caté Reis -- Gabriel
N9 464.514 - Fania - Fábrica Nacional de Instrumentos para Auto Reis - el. 41.
Veículos Ltda. - Cl. 8.
501.064 -- Petigri
Ruben e
N9 467.091 - Café Ivay - José Reycs S. A. - cl. 41.
de Lima - Cl. 41.
N0 505.708 - Pragol
Per! tuna149 483.703 - Dolex - Roemmen.
4L80. pes Iiid. e CoN, ' S, A. S.A. Industrial Coniercial y Finan- cl.
dera - Cl. 3.
N" 505.132 Plenavisão - CasN 9 485.883 - Comarca - Comarca S.A. Plásticos e Materiais para' sio Muni:: S. A. Inv. e Com. Tapeçaria - Cl. 11.
ci. 8. - Registre-se com exclusço
N9 487.889 - Sacopel - Ind. de de aparelhos para barbear e enrolaSacos de Papel Sacopel Ltda. - dores para cabt.ls.
Cl. 38.
.I\IQ 505.738 - Pósto Ipiransia -N9 489.884 - Int Arte - Int Arte Luiz Carlos Ruaro
cl. 33 - 47.
Publicidade e Representações Ltda. N° . 505.916
Hidropex
Tintas
Cl. 32.
União Ltda.
cl. 1.
N9 489.937 - Argamassa LeopolN° 506.347 - Chez Nous Café e
dense - Argamassa Leopoldense Restaurante Dançante - Wasyl
Cl. 16.
denko - cl. 41.
N9 489.967 - Betinho - ConfecN° 509.368 - Ntalabar Malabar
ções Betinho Ltda. - Cl. 36.
do Brasil S. A. Agro Pecuaria 149 490.225 - Nivalon - Meller & el.
41.
VVajneberg Ltda. - Cl. 36.
N9 490.311 - Liceu - Farmácia e
N" 512.1352 - Red Ribbon
SouDrogaria Liceu Ltda. - Cl. 3.
nervig S. A. Cor.:. e Ia..)
N9 490.875
Rinedan - Lab. Ri39.
N0 512.861 - Crisval - Crisval
nedan Ltdaa- cl. 3.
S. A. Comercial 'Agro Industrial N9 491.587 - Lista Telefônicas de cl. 12.
Seguros dos Ramos Elementares Luiz
N" 513.007 -Nunes - Luiz José Nunes - cf. 32.
Pequeninos em Pa- Registre-se sem exclusividade a m uda - Geraldo Liefmann Loewenber0
expressão Lista Telefônica de Segucl. 32.
ros dos Ramos Elementares,
N• 513.153 - Fábrica
de Tintas Vulcão
e Vernizes S.
N9 491.723 - Arlequim - Cal- Vulcão
A.
cl. 17.
çados Arlequim Ltda. - cl. 35.
N° 492.512
Bioblend - The
N° 513.371 - Bezerra de Mello
Dentists'Supply " Company. of New -Othon L. Bezen
Yorlc ) - cl. 10. - Registre-se com Imo. - cl. 16. 'a de A4ello Com.
exclusão de dentes arttificiais, denN0 513.394 - Bezerra
de Mello taduras. líquidos e pós para limpeza' O diar/ L Bezerra
de IVIello Com.
epolitnento para fins odontolOgicos e hm) . s. A,
39.

1290 euarta.reira 19
- Repartições Publicas de- •
gerá.o. 'entregar, 'na . Seção, de 1-_,O-1
inunicações do Departamento • de
Imprensa Nacional. até às 17 noras, o expediente destinado à int-1
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-• As'asSiO't,tri•as vencidas poderão ser suspensas sem prévio

,1 aviso: .
Para • evitar interrupção na
'DIRETOR CF FP.L
remessa dos . órgãos oficiais a reALEERTO DE ERri O PE6..E1RA,
novação de assinatura deve ser
solicitada com "antecedência de
CI'FFF
CA
5r,ç70
DC
RECIAÇÂO
- As reclamações pertinertes CHFFF FJO FE . RVIÇO ne PLEL:cAçét s.
trinta
(30) dias.
FLORIA10
GUIMAFV,ES
FERF.EFRA
I
LVES
ã matéria retriljuida, nos casos ir'
Na parte superior do endeerro 00 0111i3S0, deverão ser
DIÁF: 60 CFICIAL
aço estão consignados o número
formuladas por escrito à . Seção
SC.O - 0 ,t1
do tair:o de registro da ,assinatura
de Redação, até o quinto dia útil
GO Co de F.L.,bUctdede do modIent, d•• Cep:artarnento
MinIntório
edadm IrletA.tr-1.•1
N eLJnr, d F.
subseqüente, à pubficação
e o mês e o ano em que finda:a.
Inclistrio e dd Corr:4,01.
ór., ão oficial.•
- As asSinaturas das Rep • trti0.4Pltr,:n.Lril:/ ce irr,1 reata Necen-1
In prio ía CiIthlkS
- A Seção de Redação l'unções Pú:yli-a- serão anuais e de-ASSINA T U RA S
ciona. para eiert+leitto do públiverão ser renovadas até 28 de feFrNe.,)N.i.tuos
A.nEs.
',1iTiç
r
!':S
E
PARTN-an..
'PE['
co. de 11 às 171230m.,
vereiro.
Capital e mi criar:
. •
Capi:::/
e
Interior ;
- Os originais, devidmente
- A remessa de, valõres, sem6,00 Semestre .....
NCr$
l',7Cr$
autenticados, deverão ser dectilo-,•;, -Mestre
pre
a favor do Tesourero do De9,00
NCr$
12,00
Ano
NCr$
no
íj i-a'ados em espaço dos. em
partamento d6. Imprensa NacioExterior:
só face do papel, foirnato-22.;c33
Exterior: . _
nal. deverá ser acompanhada de
as emendas e rasuras serão re.s-I no
IN.T.Cr$ 10.00 esclarecimentos quanto à sua apliNCrS 13,00 Ano
s2lvrdas per qz:em,.de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
-- As a_;sinaturas lxxien2 se:
- Os suplementos às edições
do número arulso Print-a na última p:',9ina-de cada
- O
tom..-xlas cai qualquer época do
dos
órgãos oficiais só serão reme.
exemrit: r.
ano. par seis meses ou um ano,
tidos aos assinantes que os .solipreço
do
exemplar
atrasado
será.acrescido
de
NCr$
0,01,
O
e.wero as para o exterior, _que
•
se do mesni .:1 ano, e de NCrS 0.01 por ano, se de ar OS anteriores. citarem no ato da assinfturn,
£-entpre serão anuais.

N" 51'3.717 - Célia - Oswaldo
.cl. 48.
2.2.,s Santos Merezes .
B.-aS-,
N' 513.853 - Brasmonte
monte Exp. e Inip. Ltda. - .cl. 26.
1\19 514.0C3 - Stiesra - Suesra Fundiçao e Com. Ltda. - cl. 5.
N9 514.006 - Superglance - Ernets° Rothsch:ld S. A: Ind. e Com.
- cl. 38. -- Registre-se com ex-dusão
de confeti e serpentinas sem direito
ab u•so exclusivo e isolado de Super.
N u 514.007 - Dumenan - Henri
cl. 3.
:Albert Dumesni
.A.sche514.013
Salvagal
e
N
cl. •;:. •
mann 5 Scluoff
N" 514.030 - Tiesal Tiesal Técnica Instaladora Elétrica e Sanitária Ltda. - cl. 8. - Registre-se com
com sugestões de, fls. retro.
N° 514.057 - Newpar ---Newpar
Eletro Mecânica S. A. - cl. 5.
I\19 514.365 = Corrêa e CorreiLlra
- Oiinpio Serafim Corrêa -. d. 32.
N" 514.366 - Leoncio e Leoricr
Cudo de Souza - cl. 32.
N 9 514.408 - Fungel Industrial 1\ ;armei Rodrigues Dias e outro •
6. - Registre 'se sem direito ao
usa exclusivo de eindustrial.
N'' 514.485 - Scandinavia - Malharia Scandinavia Ltda. - cl. 36.
N9 514.637 - Bernardini •-- Fábrica de Cofres e Arquit.,s Bernard1ni
S. A. - cl. 10. - RegiAre-se com
exclusão de conta-gotas e de mesa
para operações.
N9 514.761 .-- Infisco Infisco Informações Fiscais e Comerciais el. 32.
N° 514.782 - Cepasa - Cerâmica
de Palmas S. A. - cl. 15.
1\19 514.785 - Trio SãO cBernardo
- José Ladislau da Silva - cl. 32.
N9 514.888 - Arp - Malharia
Arp S. A. - cl. 37.
Merci -- Mercearias
N9 514.964
Nacionais S. A. - ci. • 25.
Mercearias
N° 514.965 - Merci
A.
Nacionais S.
•

IP! RI"! l',.1 :INTO iE fir-RENSA ¡+V1c1( NAL

T C -- Th onpson
N 9 515.0-17
Cotap - Cia. Fabricbadora de Peças
- ci. 7.
N 9 515.124 -• Hispano- - flentan
cl. 40.
dez El Cia.
N9 515.127 - Armazém Ouro Branco -,- Alvaro Dias 8 Cio. Ltda.
cl. 23:
- N u 515.133 - Lojas Atherms cl. 36.
-'Terz;is 5 Pechlivanis
N9 515.170 - FOlha da Tarde -Mário 'de Souza Martins e . Manoel
Francisco do Nnácimento Brito d. 32.
N" 515.306 - Wagner • Wall Estofareentos Wagner Wall Ltda. " -el. 40.
N° 515.399 - Vale do Rio Grande
- Ind. Alimentícias Vale do .R.io
Grande Ltda. - cl. 38.
N9 515.709 - Duravera - Duracour S. A. Ind. e Com. - cl. 36).,
N" 515.728
Fruebox
Fruehauf
Trailer S. A. Ind. e Com. - cl. 33.
- Registre-se sem direito ao uso isolado e 'exclusivo de Box.
• Crusul - Cia. Siderúrgica Cruzeiro do Sul- Crusul - cl. 4.
N9 516.00d - Sorogel - Sorogel
S. A. Com . de Artigos Domésticos
- cl. 8.
1\19 516.081 - Encl•-,p1 e- x
Ache'
Laboratórios Farmacuticos Ltda. c]. 3.
N'' 516.032 - Mineroplex - Ache
Labs Frrrnacuticos Ltda. - cl. 3.

1\19 516.470 - Produtos Industriais
- Archangelo M. Lacava - cl. 32.
- Registre-se sem direito ao uso exctlusivo de Produtos Industriais.
N" 516.486 - Conjunto Las Palmas - M. Hazan 5 Sodelman Ltda.
- cl. 33.
.
N° 516.865 - Nilos
Ziller ó Co.
cl. 31. • •
N9 518.876 - Nitrobax - Fiqueirõa 5 Rahal Ltda. --- cl. 2.
N9 518.968 - DA-e-Matis, - C-r
los Mas1p• Fontz-inet -"d. 6. - Re -

SplenNu 526.998 - Splcodite
dite Moda se 'Confecções Ltda. -, cl. 36.
Auto
N9 519. .375 - 5 Esquinas
1"19 527.579 - Viruseen - Meyer
Acessõrios 5 Esquinás Lida. - el. 35, , Chemical Co. do Brasil S. A. Ind.
Reg:Erre-se na cl. 38.
•Famte.ctiiritica - cl. 3'.
N u 522.475 - Casa Reis Artefatos
de Couro - Manuel dos Reis AINome Comercial de ferido
meida J cl. 33 - 35.
N' 351.097 -- Enprèsa Industrial
N u 522.596 -- Emblemática
Walcles Kaldes Kohinoor Inc. - cl. Carda S. A. - Emprêsa Industrial
11. - Registre-se sem direito ao uso Garcia S. A. (art. 109 o' 2).
exclusivo de Retaining Rings.
Insígnia defer:cla
N° 522.597 - Emblemática - W
5 A Gilbey Ltcl.
cl. 42.
N.' 508.897 - Rodoviária Cinco
N u 523.343 - Revista Dern. os:rática Estrelas Ltda. - Rodoviária Cinco
- Luthe.ro Roux i nol de Brítto - clas- Estrelas Ltda.
cl. 33 (art. 114) .
se 32.
N" 523.595 - Duo Sab i á e OrlanTitulo de Estabelecimento deferido
(linho - Yolanclo Guar:ero Sivieri cl. 32.
N° 489.590 - Nortur - David
N9 523.898 - Soc. Hipica dr Te- Augusto Nunes - cl. -33 (art. 117
resópolis - Normand° Jorge Soares n° 1).
- cl. 33.
N" 499.294 - Farmácia Goio-Êre
Prandini 5 Ghiotto - cl. 3 - 48
N" 523:939 - LoOkan - Lookan
Ind. e Com. de Alláquinnas de Costu- (art. 117 ri" 1) .
N° 513.882 - Educandário Santa
ra Ltda. - cl. 6. Cruz - Braz Campos Maia cl. 33
1\19 524.043 - C,t1sa Ferreira - (art. 117 n 9 1).
Casa Ferreira Auto Peças e Acessórios
N9 515.023 --.- Granitaria N. S.
Ltda. - cl. 21.
da , Aparecida -_Jcifto A l berto Mento
N'' 524.082 - Fulminante - Ful- - cl. 15 - 16 - 25 (art. 117 núminante r Ind. e Com. de Máquinas mero 1) .
Ltda. - • cl. 24. - Registre-se com
N° 523.534 - Clube de . Bons Auexclusão de mortalhas e mosquiteiros. tores - Boa Leitura Editóra S. A.
1\19 524.172 - Pratalirn - Mer- - d. 32 (art. 117 n° 1) .
cúrio Imobiliária Ltda. - el. 46.
N° 523.848 - Madeiras, Toledo N9 524.376 • - Supernyl - Terri- Madeiras Toledo Ltda. - cl. 4 bras ind. e Com. Ltda.
cl-. 23. 16 - 33 (nrt. 117 n° 1).
1\19 524.381 . -- Maruinby e .Guaçuy
N.9 524.359 - Sandwichbar Maria .Christina Antonia Pais Loose
- José Ap arecido .Andreatta cl.
32.
Ni' 528.868 - Prado - Lab. Pra- - classe 41 - 'art. 117 n.9 1.
do S. A
1
N.Q 527.569 - Moto:rdiesel Tibad
1Vlotordiesel Tigabi Ltda. - clasN° 526.871 - Erotique - Queen ' -ses 6 - 11 - 21 - 3,3
art• 117
Cosméticos Científicos Ltda. - das- número 1.
se 48.
Renovaçâo - MauMancas Fade feridas
N9 525.582
cl, 32.
ricio Parir
Metalúrgi
25. F 91
Vel,7
1,•!.? 2'79.629 - 'Cobra - Fábel. B.
Condensadores Cobra Ltda.
ca Veloz Lida: - cl. 11
gistre-se sem direito ao uso exdusivo

de

•
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N.9 3.JI.569 - Emblemática -N. 514.167 - Studio A. 'Filmes! N. 9 784.454 -Hipotenina
AdProdutos Alimentícios Adria S. A. - Fenelon Paul Perdigão - cl. 32. ministra,ção e Representações Ader- cl. 41.
N. 514.208 - Café Bugre - Galli . sa S. A. - cl. 3.
N.Y 30.2.775 - Aminolipid Vitrum • Oncrin
N. 785.762 - Radiosor - J. Esso
Ltda . - cl .41 •
Vitrum
Apotelzsvarucentralen
N. 514.284 - Os Candangos - tenham° - el. 14.
Apotelcarcalciiabo'aget - cl.
N.9 785.789 - Afenil
Knoll
on Teixeira de Carvalho - clasCie. Aktiengesellschaft
N.o 311.009 - o Paulistinha
cl. 3.
se 22.
•
EditOra Palco Ltda. - el. 32.
N.9 785.7-90 - Zenith - •Lapis
N9 551.2C3 -• TV Telerad N.9 356.92 - Domini° - Oli riac- •Rerricl Kurt Ti nsploff e Ila,ns Oito Johann Fazer Ltda. - cl. 17. •
g
Saciedad Anonima Agrieola Indu
N.9 785.898 - Avestruz - AraSch ons 23.
núncio Vidal S. A. - el. 11.
-trialyComec.41
N.o
523.347
-Recorde
Auto
N.o 785,965 - Tecnobras - TecN.9 369.473 - Monte Alegre do
•
T' e corde
- cl 47
41.
febras S. A. Indústria e Comércio
Sul - Oswalclo Chiesi
Q 5e R . 517 - 'ri fam - Comercial
- cl. 8.
N. 447.170 - Auliro - Aufiro.e- "V"n1 °"n8 Tiian Lida - cl. 18
Molas Espirais e Slinitares
N.9 736.145 - Glória - C*65beça
l\
522.1170
523.570
-mericano
Durral Ltda. - el. D..
Bi anç a 5. A. Produtos Alimentícios
va i (-)7.o'• 0• '1 e Sou 5a. - cl. 2.
N. 46(3.201 •-• USE - USE 5, A
ivr 9 55Q . 0 95. - P aris - Ind. de -- classe 41.
N. 786.546 - Radiolândia - Rio
•United Sarvices Servi.;os Unidos ê ,•"--” e s P5 ris Ltda. - cl. 8.
Grafiea e Editôra Ltda. - cl, 32.
de Turismo - cl. 32.
Vic?jrs, - earrosseN.9 787.109 - Cruzlita - FábriN. 488.709 - Norte -- Norte Me- ••'^ 5 "i ei -a Com e Inc. S. A. -•
ca de enas de Aço Brasil Ltda. laJúrgica,Ind. e Com. Ltda. el 11.
•
•
se 5
5 97 .1f3 - W'4
Ornei S. A. classe 12.
N,9 787.113 - Nossos Clássicos Diratex - Ind. e Jo rl, e Com. - el. 8.
N. 491.996
Artes Gráficas Indústrias Reunidas
Com. Malharia Dirs.tex Ltda. - cl.
S. A. - classe 32.
36.
•
dEstabelecimento
Indeferido'
N. 787.24ã - Espírito de Porco
N.9 492.1:9 -• Ga./.:,,ta do Pararia
a(;¡ do Pova Lida •- Empresa Gráfica O Cruzeiro S.A,
Editena Cl;
Q 59 5 .292 - Emblemática classe b2.
cl. 32.
PrP'-‘a 'corro Santa Paula S. A. - N.Y
(04.2.4a - Eva sem Costela N.9 492.993 - Emblemática - - cl. 33.
Empresa
uraiica O Cruzeir& S. A.
Spama Sociedade Paulista de .Má.
Exigências
- classe 32,
quinas e Equipamentos Indus,áais
N.9 781.2.98 - Albene - Rhodia
Ltda. - ci. Il.
Tc'. .t. nms com exigências a cumprir. Industrias
químicas e Téxteis S. A
SanN9 495.000 - Bentonit
classe 36: .
.
N.9
494.626
Rède
Azul
Dist..
- • Irgl i gdri
tonit Argilas Nacionais Ltda.
al e Comercial S. A.
N.9 7b7.333 - Watt Ferunion
classe 4.
N.9 49 5 .155 - roie nificio Othon Muszasi fiunzerel'..ccdelini Vallalat N. 495.343 - Parinvita - Absorie Mello S A.
classe 11.
lon Alves Macedo - el. 41.
N» 495.392 - José Augusto Leite
Sears,
N.9 787.345 - Kenmore
N.o 495.373 - Mistubras - Mis- de Medeiros.
Roenbueic And Co. - classe 8.
tubras Misturadw es Industriais BraN.9 787.348 - Voith - .1. M.
•
N.° 513.062 - Pedro Symonovicz.
sileiros S. A. - cl. 6,
N.9 513.063 - Pedro Symonovicz Voitn UriV1131.1. - classe 11.
N.9 495.398 - (cobras - 'cobra
N. 787.373 - Vinho Licoroso
N.9 59 3.509 - Confecções de Nylon
Ind. e Com. Ltda. - el. 11.
Cnin Cnin - S. A. de Vinhos o BeN.9 495.422 -- 1 arbras - Larbras A'l vanc.e Ltda.
N,9 552.085 - Ind. Gráfica Pol- bidas Caldas - el. 42.
S A. Arti gos Domésticos - cl. 6.
N.9 787.843 - Soletin C.C.C.
N. 495.695 - Democrata -.Tor- lidero Ltda.
Boletin C.C.C. Ltda. - cl. 32.
refaeão Café Dam:oculta Ltda. N.o . 787.849 - Nicopress - The
EYPEDIENTE D A SECAO
classe. 41.
National Telephone Supply CompaDE PRORROGAÇAO
N.° 495.618 - Bali - Hans Bartels
ny - classe 8.
& Cia. Ltda. - ci. 21.
Rio, 12 de Abril de 1967
N9 787.960 - Qinata - Quirnica
• N.5 405.8?..7 - Makstil - Roupas
S.A. - Cl. 2.
Rei S. A. Tad, e Com. - el. 36,
Prorrogação de Illareas
No 788.001 W. Weld - ImportaAdoN o 496.787 - Sotemar
Foram mandadoS prorrogar as se-. dora Comércio Indústria Weld Lieis. 33 - 50. • •
valdo Fona
mitada
- Cl. 36.
N.9 497.96 - Einblemática - Ind guintes marcas abaixo mencionadas:
N9 788.005 - Cate Ferlin - AnPaulista dA Lustres Ltda. - cl. 8
N.9 518.747 - Fixaron - .JoaN.9 498.9 19 - Enxoval Encanto - quim Rodrigues Machado - cl. 10 tônio Ferlin & Filhos Ltda. - Cl. 41.
1\7,) 788.035 - Rider - Metalúrgica
Ornatex Org. Mere m, til de Inds
. .` Terra
eira Quente - Mogi-Mirim S.A. Industrie, e CoVxtei . S. A, - cl. 37
Sociedade Comercial dos Vinhos de
501.1an - T ,frler - Líder - Mesa de Portugal Ltda. - cl, 42. mércio - Cl. 40.
No 788.041 - Fozzati - Malharia
Com. Imo, e Repres. Ltda. - elasN.9 772.584 - Ronsard - Griet FoZzati S.A. - Cl. 36.
se 41
Sociedade Anonima
Industrial y CoNo 788.042 - A Nacional .- Pas.
N9 501.071 - Drma Brota - Cia inerciol - cl. 48.
tificio A Nacional Ltda. - Cl. 41.
(:'estari Inds. de óleos Ve rretais N': 788.046 - Jussara - Juasara
N.9 778.759 - Fanabor - Socieclasse 41.
N. 5aa.RJA - r.letrOlar
Carlos dade Industrial de Borracha Elastic S.A. Indústria e Comércio - Cl. 21.
S. A. -r cl. 10.
Batista $: Cia. Ltda. - cl. 8.
N9 788.056 - Stuart Studart
N.9 779.964 - Hernmer - ComIndústria e Comércio - Cl. 48.
N.9 508.900 - 'Sul Parais()
Pe- panhia Hemmer Indústria e Comér- S.A.
NO 788.067 - Talcolonia - Studart
(iroso Itc Cia. Lida. - cl. 48
cio - cl. 41.
S.A. Indústria e Comércio - Cl. 48.
N.9 508.830 - Umuarama - Cia.
N.9 779.966 - Hemer
- Com- N9 788.089 - Tiamicê - Helbra
m
Umuarama de Armazens Gerais - panhia Hemmer Indústria
. e Comér- S.A. Indústria, Farmacêutica - Cl. 3.
cl. 41.
cio - cl. 41.
No 788.099 - Rhofibre - Societe
N.9 510.537 - Novo Lar - ReN.9 779.968 - Henuner - Com- Rhodiaceta - Cl. 22.
finadora deõleos Vegetais Novo Lar
No 788.119 - Ciência Magazine Ltda. - cl. 41.
panhia Hemmer indústria e ComérRio Grááfica e Editora, Ltda. - Cl.
cio - cl, 41.
N.O 510.612 - Porcelana EsmalNy 781.035 - Meu Filho - An- 32.
NO 788.129 - Verde Agua 73 tada - Porcelana Esmaltado, Ltda. tonio Jucá e Mello - cl, 36.
- classes 1 - 11 - 33
Usina São Christóvão Tintas S.A. N.9 512.324 - Anhaguera - LanN. 780.820 - Emblemática - Cl. 28. - Prorrogue-se até 27-1-1977,
ch-s Anhang uera Ltda. - cl. 38:
Standard Brands Incorporated - na Cl. 28, retificando-se o T. de depósito.
N.9 512.254 - Reci Ribbon
Son- classe 41.
N.9 782.921 - Dramavit - Organervig S. A. Com . e Ind. - cl. 1.
NO 788.134 - Lixalum
Lix AbraFarmacêutica. 'IMper Ltda. sivos
N.9 512.817 - Tupi - Fernando nização
S.A. - Cl. 46.
classe
3.
•
Zanatta - c/. 16.
No 788.139 - T.ervedmail-Exactup N9 783.967 - Clóris
Perfaina,- Laboratórios
N.9 513.138 - Madera-ma - MaFarmacêuticos Exatus
ria
Floralis
Ltda.
cl.
48,
i-brama Madeiras Brasileiras Lida
S.A. - Cl. 3.
cl 16.
N.9 783.991 - Teleflex - TeleNo 788.140 - Antialerge
LaboN. 513.578 - Othon
ratórios Farmacêuticos Exactus S.A.
Othon flex Products Limited - el. 8.
L. Bezerra de Mello Com, Imp. S.A.
N.9 784.182 - Emblemática - In- - Cl. 3.
- cl. 18.
' dústria Sul Americana de Meias
No '788.141 - Normoestrina-ExacN.9 514.012 - Sapato da Sorte - ( S. A. - classe 11.
- Cl, 3.
Discalbrás Dist. Brasileira de CalN.9 784.372 - Ouro Azul - Em- tup.N9 788.142
Antitoxikon-Exactus
çados Ltda. - cl. 36.
prêsa Campo Grande de Bebidas -Laboratúrios- Farmacêuticos
ExacN9 514.089 - International Al- Ltda. - cl. 42.
ims S.A. - Cl. 3.
loys - Romeo Ajaj - cl. 5.
N.9 784.453 - Andreorgon - AdNO 788.143 - Exas ucort-Exactus 514.156 - Sono Flash - Jor- ministração e Representações Ader- Laboratórios Farmacêuticos
Exactus
ge Andrada Santos - el. 8.
sa S. A. - el. 3.
13.41. - Cl. 3
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No 788.144 - Vigilan-Exactus Laboratórios Farmacêuticos Exacta*
N9 788.182 - Fécula de Mandioca
Pérola da China - Viúva Serões &
Filho Ltda. - Cl. 41.
No 788.282 - Willard - The Electric Storage Battery Company S.

NO 788.309 - Toffee - Fábrica de
Balas Nilva Ltda. - Cl. 41.
788.340 - Nutrovita - Ady Amaral Curado - Cl. 41.
No 788.362 - Callopax - Bozzano
S.A. Comercial, Industrial e Importadora - 1. 3.
N9 788.379 - Clevite
Clevite
Corporation - Cl. B.
N9 788.388 - Quimapom - Quimatex Produtos Químicos Ltda. Cl. 46.
NO 788.388 - Bolero - Indústrias
de Me • as Maluf S.A. - Cl. 36.
No 788.391 - Pratik - Sociedade
Indústria e Comércio de Aparelhos
Pratik Ltda. - Cl. 6.
NO 788.402 - Dan - Padrão Indústria e Comércio Ltda. - Cl. 17.
No 788.453 - Teleradio - Emprêsa
Gráfica O Cruzeiro S.A. - Cl. 32.
N9 788.454 - Coleção Romances
Eternos - Ernprê.sa Gráfica O Cruzeiro S.A. - Cl. 32.
No 788.455 - Boa Dona - Emprêsa
Gráfica O Cruzeiro S.A. - Cl. 32.
N9 788.456 - Guerlain
Societé
Guerlain - Cl. 48.
No '788.479 - Tebemicine - Laboratório Lutecia S.A. - Cl. 3.
No 788.480 - Luheparine - Laboratório Letécia S.A. - Cl. 3.
NO 788.492
Phyloneuran - Laboratórios Nitrafarm S.A. - Cl. 3.
NO 788.502 - Bulova - Bulova
Watch Company, Inc. - Cl. 48.
No 788.523 - Bioinéba - Instituto
Médico Industrial de Aplicações
Scientificas (I.M.I.D.A.S.) S.A. Cl. 3.
N9 788.533 - Café Popular Faustino -- Catura Indústria e Comércio de
Café Ltda.. - Cl. 41.
No 788.536 - HarrOw - Chiabrando & Amandola Ltda. - Cl. 42.
NO 788.570 - Endogin - Laboratório Cltmax S.A. -- Cl. 3.
N9 788.572 Ultraquimica - 131traquimica S.A. Indústria e Comércio - Cl. 3.
N9 788.577 Iridozyl - S.A. Instituto Bioterápico Americano S.A.I.
B.A. - Cl. 3.
N9 788.578 - Triarnidex - S.A.
Instituto Bioterápico Americaho S.A.
I.B.A. - Cl. 3.
No 783.579 - Bilexyl - S.A. Instituto Bloterápico Americano S.A.I.
B.A. - Cl. 3.
No 788.628
Stimulex - Chemara
Plantations Limited - Cl. 2.
N9 788.629 - Bismuth Desleaux Madame Jeanne - Marie-Lotlise Huguette Alasnier - viúva de Monsieur
Victor Pierre Edmond Deschiens, e
Monsieur Georges André Louis Victor Deschiens - Cl. 3.
N O 788.630 - Cibié - Piem. Cibié
- Cl. G.
No 788.635 - Globar - The Carborundum Company - Cl. 8.
No 788.646 - Cabelfix - Romeu
de Gruttola - Cl. 48.
No 788.653 - Ferrofortil - Laboratórios Nitratarm S.A. - Cl. 3.
N9 788.658 - Pa.ssiflorine du Doo.
teur Reaubourg - Gastou Reaubourg
- Cl. 2.
No 788.685 - Ovariotherpe - Laboratório Brasileiro de Therapêutloa
Ltda. - Cl. 3.
No 788.686 - Orgiód - João Cromes Xavier & Cia. Ltda. - Cl. 3..
N9 788.687
Lentin - João Gomes Xaxier & Cia. Ltda. - Cl. 2.
No 788.688 - Vitacol - João Gomes Xavier & Cia. Ltda. - Cl. 2.
NO 788.695 - Callopaz
oz,zato
S.A. Comercial, Industrial e 14; portado:a - I. S.
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N9 '788.696 - Callopax - Bfezzano
S.A. Comercial, Inuustrial e Tf iportadora - Cl. 3.
N9 788.849 - ZOdiaco - Pan' Produtos Alimentícios NtVeiMAIS S.A. Cl. 41.
N9 788.855 - B T - Fábrica de
Rendas e Bordados Trussardi S.A.
- Cl. 24.
N9 788.856 - Emblemática' - Fábrica de Rendas e Herdados Trussardi S.A. - Cl. 24.
N9 788.900 - Blue Band Vau
den Bergh's Jurgens' Fabrjeken Naamlooze Vennootschn - Cl. 41,
N9 788.902 - Omelior - Indústria
Gessy Lever S.A. - Cl.. 2.
N9 788.906 - Eau de Toilette Atkinsons - J & E. Atkinsons Limited
- Cl. 48.
N9 789.137 - Schmidt - Porcelana
Schmidt S.A. - Cl. 15.
789.262 - Vetrix - Wilh. /31eyle
X. G. - Cl. 35.
N9 789.263 - Manotest - Testa
Laboratorium - Cl. 10.
N9 789.354 - Colombo - Carlos
Zem & Cia. Ltda. - Cl. 42.
N9 789.369 - Cr ilort - Uberatório Torres S.A. - 1.3.
N° 7E9.383 - Regis - Cluett, Peabody & Co., Inc. - Cl.. 36.
N° 789.573 - Cruzeiro do Sul
Cerâmica São Caetano S.A. - Cl. 16.
N° 789.821 - Marinneire - • Cordoaria São Leopo1c2 r, S.A. - Cl. 22.
N9 '789.822 - CS L - Cordoaria
São Leopoldo S.A. - Cl. 22.
N9 789.821 --- Guri - Comércio e
Indústria de Bebidas Alcolea Ltda.
- Cl. 43.
AB AlN 9 789.843 - Alventus
ventus Industrier • Cl. 11.
789.851 - Ama - Ama Fábricade
Botões Modelos Ltda. - Cl. 12.
N9 189.898 - Viflex _- Dentaria
Brasileira S.A. Indústria . e Comércio - Cl. 28.
N9 .789.875 Cobraço - Companhia Brasileira de Materiais Cobraço
- Cl. 7.
N 9 790.073 - Atossion - Laboratório Farmacêutico Eleofar Ltda. Cl.
790.108 - Jacaré - Serraria Jacaré Ltda. - Cl. 26.
N9 790.145 - Haemo - Haerno
rivados S.A. Produtos Farmacêuticos - Cl. 3.
N9 790.148 - Neurepático - Laboratório Gross S.A. - Cl. 3.
N9 '790.294 - Alfa - Inuústrias de
Escêrvas Alfa S.A. - Cl. 29.
N9 790.488 - Rivalan - Lafi S.A
Produtos Químicos e Farmacêuticos
-01.3.
N9 790.757 - Pentalyn - Hércules
Powder Company - Cl. 1.
N9 790.8'76 - Players Please British-American Tobacco Company,
Limited

Cl. 44.

N.° 790.878 - Hexalin DehydagDeutsche Hydrierwerke Gesel lschaft
Mit Beschrankter Haftung - Cl. 1.
N. 790.883 - Canadá --- Canada
Cl. 43.
Dry. Corporation
N.° 790.897 - Alacidin - Alad*Pri
Industries, Incbrporated - Cl. 38.
Indústrias
Tahi
N. 790.945
Gessy Lever S. A. - Cl. 41.
N. 790.949 - Soberano - Anderson Clayton 6 Cr, S. A. Indústria
e Comércio - CI. 41.
N.9 791.203 - Tecelagem Sylvia
S. A. - Tecelagem Sylvia S. A. Cl. 23.
N.° 791.219 - Zelofone - Emprêza Limpophone Li4 s. -7- Cl. 2.
N. 791.334 - Consul
nhia Fábrica de Tecidos D. Isabel
Cl. 23.
N.° 791.335 - Nolasco - Companhia Fábrica de Tecidos D. Isabel ci. 23.

N.9 791.407 - Miniatura -- Chocolates Kopenhagem S. A. - Cl. 41.
N. 791.490- BFG - The B. F.
Goodrich Company - Cl. 39.
N. 791.513 - A 'Doceira Paulista
C. 41.
- Doceira Paulista Ltda.
N. 791.605 - Alfa - Indústrias
Cl. 48.
de Esciávas Alfa S. A.
N.° 791.718 - Gammaverm - Instituto Médico Industrial de Aplicações
Scientificas - (I. M. 1. D. A. S.)
S. A. - Cl. 3.
, N.° 791.745 - Café Society - J..
P. Guimarães .- Cl. 41.
N. 791.859 - Ruboglobin - Bracco-Novoterápica, Laboratórios S. A.
- Cl. 3.
N.° 791.860 - Hemorubin - Bracco-Novotherápica, Laboratórios S. A. - Cl. 3.
N.° 791.861 - Petrac Petrac Engenharia Comércio Indústria S. A. Cl. 5.
N.° 791.864 - Agir - Artes Gráficas Reunidas S. A. (Agir) - Cl. 32.
Marcos
N.° 791.865 - Germpol
Produtos Químicos Ltda. - Cl. 3
N.9 790.881 - Raven - Richard
Thomas 6 Baldwins Limited - Cl. 5.
N. 791.886 - Geritrop - Laboratório Torres S. A. - Cl. '3.
N.° 791.923 - Dermo-Cortison Ouimiofarma Ltda. -- Cl. 3.
N.° 791'.958 - Staron - Staron Cl. 23.
Foram mandados , prorrogar os processos abaixo mencionados com as
apostilas feitas pela seção:
Ipesandrin - SanN. 775.115
doz S. A. -,- Cl. 3.
N.° 781.610 - English-Lavender J. 6 E. Atkinson Limited - Cl. 48.
N.° 784.337 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.

N.° 784.338 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
-N.9 784.339 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada'- Cl. 45.
N.5 784.340 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.° 784.341 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N. 784.342 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.9 784.343 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.9 784.344 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.° 784.345 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
•
N.° 784.347 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.° 784.348 - Emblemática - Casa' das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N. 784.349 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N. 784.350 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N.° 784.351 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.
N. 784.352 - Emblemática - Casa das Sementes Carlos Corradini Limitada - Cl. 45.

CONSTITUIÇÃO
DO

ESTADO- DA : - GUANABARA
com A
EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 I
DivuLcAçÃo 14 9 843 (3 , edição)

PREÇO: NCr$

A VENDA .
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília

Na sede do D. I. N.

735.786
'Carpule - Farben, Bayer 2°.ktiengesellschaft Cl. 10.
N. 785.899 - Águia - Lamsa La.
minação e Artefatos de Metais S. A.
- Cl. 11.
N. 785.964 - Eunoctyl - Laboratoires de L'I.S.H. - Cl. 3.
N. 787.098 - Canario - Cia.
Taubaté Industrial - Cl. 37.
N. 788.383 - O Relógio - Dimaw Melo Pimenta - Cl. 32.
N.° 788.901 - Prelude - J.
E.
Atkinson Limited - Cl. 48.
N.9 789.571 - Figura do Cruzeiro
do Sul - Cerâmica São Caetano S.
A. - O. 1.
N.° 789.572 - Cruzeiro - Cerâmica São Caetano S. A. - Cl. 1,6.
N.° 789.590 - Marmicoc rndeforfiável - Alumínio Marmicoc Ind. e
Com. Ltda.' - Cl. 11.
N.° 789.823 - Atlas - Cordoaria
São Leopoldo S. A. - Cl. 31.
N.° 790.105 - Rádio Seleções Gilberto Affonso Penna - Cl. 32.
N. 791.441 - S. F. - Chas
Pfizer ti Co. Inc. .- Cl. 3.
N.° 791.442 - Viadril - Chas
Pfizer El Co. Inc. - Cl. 3.
LaniN.9 791.546 - Papai Noel
fício Jafet S. A. - Cl. 37:
It•

Prorrogação de Sinal de Propaganda

N. 786.474 - Emblemática - Teleunião S. A. Indústria de Rádios e
•
Televisão -, Cl. 8.
Prorrogação de. Expressão de
Propaganda

N. 655.748 - Revezamento Carioca - Empresa Jornalística Brasileira
S. A. - Cl. 33.
N.° 787.240 - Tele-Rio os Depósitos das Fábric a s de Aparelhos Elétricos-Domésticos - Sequeiros, Lopes 6
Cia. Ltda. - Cls. 6 8, 11, 14, 15, 25,
28, 40 e 49.
Prorrog'ação de Frase ele Propaganda

N.° 787.338 - Nappin Vende Elegância e Bom Cento a Preços de Economia - Casa Anglo Brasileira SIA.
Modas, Confecções e Bazar - Cl. 6.
8, 9. 11, 13, 15, 18, 21. 23, 24, 26, 30,
34, 36, 37, 40, 41, 42, 48.
N.9 788.006 -- Uma Aguardente
Sem Igual num Toquinho Original José Fernandes Alves - Cl. 42.
Prorrogação da Insígnia de comércio

N.9 784.1.84 - Emblemática - Indústria Sul' Americana de Metais S.
A. - Cl. 5 e 11.
N.° 786.001 - Le Bouquet S. A.
Tinturaria Brasileira de Tecidos Cl. 33.
N.° 786.132 - Importex - Impor. tex Sociedade Técnica Importadora e
Exportadora Ltda. - Cl. 1, 6; 11, 47.
Zanpol IndúsN.° 786.167 - Z
tria e Comércio Ltda. - Cl. 11, 16.
N.° 786.849 - Auto Vidros - Auto Vidros Metal Cromo Ltda. - Cl.
14 e 21.
Prorrogação de Nome Comercial

N.° 6764353 - Mercantil Suissa Ind.
e Com. S. A. - Mercantil SUissa
Ind. e Com. S. A.
N. 780.557 - Indústria -de Ferramentas Novart Ltda. - Indústria de
Ferramentos Novart Ltda.
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N. 785.900 - Conpanhia Santa
Cruz de Café - Companhia Santa
Cruz de Café.
N. Ç 787.099 - Companhia Taubaté
Industrial - Cia. Taubaté Lnd.
- Prorrogue-se até 20.7.1977, sem
direito de variar em côres e dimensões.
N, 5 787.110 - Indústrias de Esc&
vas Alfa S. A. - Indústrias de Esc&
vas Alfa S. A.
N. 787.199 - R. S. Hall Ltda. i-R. S. Hall Ltda.
N.9 788.389 - Lanifício Asta S. A.
- Lanifício Asta S. A.
N.° 788.400 - Construtora e Imobiliária AnhembI Ltda. - Construtora
e Imobiliária Ltda.
N
N.° 789.243 - J. Corrêa Avila 6
Cia. Ltda. - J. Corrêa Avila 6' Cia.
Ltda.
N.° 789.637 - lineca S. A. Indústria Malharia e Confecções Afins Itneca Ind. Malharia e Confecções
Afins.
N.° 790.865 A Companhia Produtos Confiança S. A. - Cia. Produtos Confiança S. A.
N.° 791.862 - Credo Conselheiros
e Adrninjstradores Ltda. - Credo Conselheiros e Administradores Ltda.
N. 791.910 - Cia. Cirrus Produtos Texteis - Cia. Cirrus Produtos
Texteis.
Prorrogação de Titulo de Estabelecimento

N. 775.459 -- Empresa de Transportes Ma-Pin - Manoel Lopes Pinheiro - Cl. 33.
N.° 788.047 - Credirei - Credirei
S. A., Modas e Confecções - Cl. 36.
N. 788.360 - Guanabara Continental - Companhia Cervejaria Brahma - Cl. 41, 42, 43.
N. 788.496 -• Optica Rangel T.D. aRngel - Cl. 8.
N. 788.858 - Casa Principa' - Sebastião Pereira Comércio e Indústria de
Calçado S.A. - Cl. 36.
Curso Primavera N. 788.861
Céda /taifa Primavera - CL 33.
N. 790.044 - Fábrica de Cerveja
D. Amelia - Cervejaria D. Ameba
Ltda.
Cls. 42 e 43.
N. 790.262 - Maltaria Continental
- Companhia Cervejaria Brahma Os.: 41, 42 e 43.
Rodoviário Roclano
N. 790.759
Jundiai
Jalbo Serra - Cl. 33.
Diversos

N. 788.436 - Richard H. Pextron
Limited
Indeferido.
Richard H. Pextron
N. 788.437
Limited - Indeferido.
Richard H. Pextron
N. 788.438
Limited - Indeferido.
N. 788.439 - Richard H. Pextron
Limited.
N. 788.440 - Richard H. Pextron
Lirnited - Indeferido.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
Rio, 12 de abril de 1967
Prorrogação de Mareas

Forani mandados prorrogar os seguintes têrmos abaixo mencionados:
N. 791.512 - Sawaya - Requerente: Sawaya 1-rxton S.A. Lanifício
- Classe 24,
N. 791.514 - Santa Inês - Requerente: Gráfica Santa Inês Ltda. Classe 38.
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N. 791.545- Internacional - Requerente: Lanifício Jafet S.A. -Classe 37.
N. 791.549 - Vitaminuva
Requerente: Brasileira de iVnhos S.A.
Indústria e Comércio
Cl. 42.
N. 791.569 - Muqui Requerente: Irmãos Neves de Almeid.a Limitada
- Classe 41.
N. 91.592 - O-Poria - Requerente: Laboratórios Lysoform S.A. Classe 3.
N. 791.594 - Meca - Requerente: Usina Mecânica Cairoca S.A. -Classe 21.
N. 791.595 - Meca --u• Requerente:
Usina Mecânica Carioca S.A. Classe 6.
N. 791.615 - Dextro-Emergen
Requerente: Refinações de Milho, Brasil Ltda. - Cl. 41,
N. 791.618 - Polymer
Requerente: Polymer Corportion Limited
C asse 1.

N. 765.810 Anchieta - Requerente: Manufatura de Brinquedos Castelo Ltda. - Cl. 49.
N. 773.128 - Langle - Requerente: Lanificio Inglez S.A. - Cl. 24.
N. 779.996 - Dalila Requerente . Cia. Cesto! - Indústrias de Óleos
Vegetais - Cl. 41.
N. 785.748 - IMC - Requerente:
Dollfus-Mieg 6 Cie. (Societé Anonyme) -• Classe 22.
N. 788.446 - janeo
Requefente:
João Zarit
Cl. 39.
N. 791.474 -• Promanid -• Requerente: Parke Davis Es Company Classe 3.
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NQ 791.461 - Rio - Renerente:
Fábrica de Papel Tijuca S. A.
Classe 38.
N° 791.478 - Ideal - Requerente:
Nestlé S. A. - Classe 41.
N° 791.612 - Luz Solar - Requerente: Unilever Limited - Classe 46.
N° 791.898 - Orleans - Reguerefarei Indústrias Reunidas Irmãos Spi.
ne S.A. --C lesse 38.
NT° 791.948
Sabonete de Saúde
- Requerente: Unilever Litnited
Classe 48.

Insígnia prorrogada

N. 791.477 Liquid RequerenRequerenXingú
5 788.316
te: General Dynatnics Corporation - te: Silva Nascimento f) Cia. - ClasClasse 41.
N. 791.759 - CINI - Requeren- ses 42 - 43.
te: Hugo Cini S.A. de Bebidas e CoN° 790.936 - Esparta S. A. nexos - Cl. 43.
Requerente: Esparta S. A. (AgenN. 791.953 - Franki - Requereu- ciamento de Seguros - Corretagens„
te:
Compagnie Internationale Des Pieux Representações e Administração) N. 791.619 -- U S Rubber - ReClasses 6 - 7 - 8 - 11 - 21
Armés
Frankignoul - Cl. 6.
querente: United States Rubber Com33.
N.
787.166
Fozzati
Requerenpany -- Classe 1.
N 9 791.018 - Irmãos Duel Ltda.
te:
Malharia
Fozzati
S.A.
Cl.
4.
N. 791.620 U S Rubber - ReN. 787.424 - Emblemática - Re- - Requerente: Irmãos Duck Ltda. querente: United States Rubber Coaiquerente: Laboratório Di Ter-pia Spe- Classe 33.
• pany - Cl. 2.
N 9 791.268 - Credenciário 5" Averimentale
Dott, Prof. A. Bruschettim
N. 791.716 - Brococahnan - eRnida
- Requerente: Cia. de Roupas
--Cl.
3.
querente: Instituto Médico Industrial de
Classes 30 - 35
Aplicações Scientificas (I.M.I.D.A.S.) • N. 787.671 - 1CI - Requerente: J. Rabello
36 - 37 - 48.
Imperial Chemical Industries Liruited S.A. - Cl. 3.
N. 791.719 - Emblemática - Re- Classe 46.
•
Expressão de Propaganda prorrogada
querente: Instituto Médico Industrial de
N. 787.679 - IC1 Requerente:
Aplicações Scientificas (I.M.I.D.A.S.) Imperial Chmnical Industries Liimted N° 778.606 - Cia. Nacional de
S.A. - Classe 3.
Classe 18.
Doces Alimentícios (Req) - Na FesN. 791.720 -- Miticoçan RequeN. 788.401 --. Passy - Requerente: ta, Passoquinha Paulista Presente Tôrente: Instituto Médico Industrial de
Aplicações Scientíficas (I. M. IDAS,) Passy Novidades e Presentes Ltda. - da Garotada Contente - Classe 41.
Classe 15.
, N° 791.007 - É Só QbOa Que
S.A. -- Cl. 3.
2 Luna - Requeren- Alveja -• Requerente: Química InN.
788.410
N. 791.721 Tembil - RequerenLUnd S.A. - Cl. 41. dustrial Meclicinalis S. A. - Claste: S.A. Institutos Terapêuticos Reu- te: Laticinios
N. 788.699 - Metalic-Anticorrosivo se 46.
nidos Labofarma - Cl. 3.
Recnte- -- Requerente: Usina São Cristóvão,
N. 791.737 - Feffer
Sinal de Propaganda prorroga&
Cl. 1.
rente: Industria de Papel Leoa Feffer Tintas S.A.
N. 788.700 - Liquozarção ReCl. 4.
S.A.
N° 791.218 - Emblemático (figura
N. 791 . .863 - Formit Requeren- querente: Usina São Christóvâo Tintas
de elefante) - Requerente: Auto So.
te: Companhia Química Industrial de S.A. - Cl. 1.
corro S. O. S. Ltda. - Classe 33.
Laminados - Cl. 16.
-N. 788.833 - Discret - RequerenN 9 791.535 - A Serviçal - ReN. 791.892 - Plastiduto - Reque- te: Indústria Trussardi S.A. Elásticos
rente: Fios e Cabos Plásticos do Bra Passamanaria e Confecções Clas- querente: A Serviçal S. A. Técnica
e Comercial - Classe 33.
si! . S.A. - Cl. 8.
36.
N. 791.893 - Plasticon - Reque- seN.
788.895 --*faslan - RequerenFrase de Propaganda prorrogada
rente: Fios e Cabos Plásticos do Bra- te: E. I. Du Pont de Nemour; And
sil, S.A. - Cl. 8.
Company •-• Cl. 4.
1\1" 790.951 - Caninha Três FaN. 791.896 - Monroe - RequeN. 790.252 •-• Aremina - Requerente: Indústrias Reunidas Irmãos Spi- rente: Argilas e iMneros Industriais zendas e Que Maisse Reconmenda
Requerente: Manjei . ° Es Cia. Ltda. Cl. 38.
na S.A.
Classe 42.
N. 791.900 - Planeta -- Requeren- Aremina S.A. - Cl. 15.
N. 790.927 - G L - 3 - Requete: Indústrias Reunidas Irmãos Spina
N9 791.577 - O Banco Que Todo
rente: Industrias Gessy Lever. S.A. - o Brasil Conhece - Requerente: BanS.A. - Cl. 38.
N. 791.903 - Aristofortn Regue- Classe 1.
co da Lavoura de Minas Gerais S.A.
rente: Labortórios Lysoform S.A. N: 791.165 - Trushay - Reque- - Classe 33.
Classe 3.
rente: Bristol-Myers C,ompany ClasN9 791.578 - O Banco Que CoN. 791.946 - Buda-Nacional
se 48.
nhece
o Brasil - Requerente: Banco
Requerente: S. A. Moinho Inglês
N. 791.206 - <<Pa Requerente: da Lavoura de Minas Gerais S. A.
Classe 41.
Indústria de Produtos Alimentícios Pi- Classe 33.
N. 791.947 - Nacional - Regue- raquê Ltda.
N9 791.710 - Uni Século de Trarente: S.A. Moinho Inglês - ClasN 5 791.324 - Meticorten - Reque- dição a Serviço da População - Rese 41.
rente: Schering Corporation - Clasquerente: Salvador Pastore Jóias e ReN. 791.950 - ICI - Requerente: se 3.
lógios S. A. - Classes - J 13.
Imperial Chemical Industries Limited Requerente:
N9 791.429 - "F"
Classe 10.
N Q 791.204 - Clock A Taça da
" The Firetsone Tire Es Rubber Com- Cozinha
Brasileira A Taça da CoziN. 791.955 -- Old Court Regue- pany - Classe 39.
nha Brasileira Clodc - Requerente:
rente:.A. Gillies El Co. (Distillers) LiN 9 791.438 - Toclase - Reque- F. Capuano G Cia. Ltda. Clasmited - Cl. 42.
N. 791.959 - Concentril --- Reque- rente: Chas Pfizer 6 Co. Inc. - se 8.
rente: S. A. Moinho Inglês - Clas- Classe 3.
N9 773.612 - Produtos Famosos
se 41.
N9 791.439 - Vibazine - Reque- Que Provocam Alarde, Queijos e Rerente: Chas. Pfizer 5 Co. Inc. - queijões dos Lacticínios Lombardi
Prorrogação de Marcas com Apostilas
Classe 3.
Requerente: Laticínios Lombardi Ltda.
Foram mandadas prorroga. as seN 9 791.440' Obron - Reque- - Classe 41..
guintes marcas caia as apostilas
N 9 781.916
Café Alvorada O
rente: Chas. Pfizer • Es Co. Inc. feitas pela Seção:
Café Que Nasceu Puro - RequeClasse e3.
N. 761.157 •-• Silver-Brite - ReN 9 791.443 Candettes - Re- rente: Café Alvorada S. A. - Ciasquerente: . The Com-. querente: any. Inizer (6 Co. Toe. - Se v i. (Retlifetrntione o Têtwo de
pany -,- CI. 16.
Classe 3.
depósito).
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Nome Comercial prorrogado

753.754 - Eximbrá Expaui ão
N
imobiliária Brasileira S. A. - Re.querente: Eximbra - Expansão Imobiliária Brasileira 5. A. (Sem direito
a variar em. cOres e dimensões) .
Carvalho Dutra
N° 787.137
Cia. Lida.
Requerente: Carvalho
DutraCia.
6
Ltda .
NQ 788.398 - Fábrica de Estopa
Paulista Ltda. - Requerente: Fábrica de . Estopa Paulista Lida.
N° 789.281 - . Companhia Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados Vulcabrâs • S. A ..
N9 787.153 •- *Péter Murányi •Indústria e Comércio S. A. - Requerente:. Péter Murán y i Irdastia e
Comércio S. À.
N° 790.297 Biscoitos Monroe Limitada - Requerente: Biscoitos • 1VIonroe Ltda.
•. NQ 791.956 - Singer Sewing Machine Compan) - Requerente Singer
Sewing Machine Company..
N9 791.. 709 - Fábrica Metalúrgica
de Lustres Lida. - Requerente: Fábrica •Metalúrg:aa de Lustres Ltda..
N° 791.168 13ravox S. A. Indústria e Comércio - Requerente:
Bravox S A, Indústria e Comércio
Eletrônice
N° 791.169 - 'Associação Médica
Brasileira (A. M . 13) - Pequerente • As5oci,N,' Médica Brasileira
(A. M 13. ) .
•.
N° 791.333 - S. A. Fábrica de
Tecidos Maria Cândida - Requerente: S. A. Fábrica de Tecidos Maria Cândida.
NQ 753.025 -. Doceiia Paulista Limitada - Requerente: Doceira Paulista Ltda .
Título de Está beleeanento prorco gado
„•

Fabrica Sbelty
N° 788.405
Roupas - Requerente: Gubeissi r••
Classe r36
Bardauiu
1\1 9 788.681 - Pan-Tecne Ltda.
CiasRequerente: Pan-Tecne Ltdal
se e33.
N• i39.435 - Tintas - Requv
rente: Viúva Antonio 14 Fernandes
4 - 17.
Filho Ltda. - Classes 1
(Sem -direito ao uso exclusivo da de
nominação "tintas") .
N9 789.936 - Mabe Requereu
te: . rvIoderna Associaçãão Brasileira
de Ensino - Mãbe - Classe 133
N.
- Tecelagem Estrelt
D'Oeste - Requerente: Nassif Ei Cia.
- Classe 23.
Brasil-Amé. N° 7;1.236 rica - Requerente: Adolfo Aizen Classes 32 - 33.
NQ 791.269 - Edifício 5 5 Avenida
- Requerente: Cia. de Roupas j
Rabelo - Classe e.3.
NQ.355 - FL. macia Uruguai
- Requerente: José Moreno - Cias
ses 3 - 48.
N° 791.372 - Agência Ultramarina
- Requerente: Cinelli & Cia. Limitada -- lass
3.
N° 79r,740
740 - Edifício Franco da!
Rocha - Requerente: Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A. Classe e33.

Abril
•

Edfçlcio Caetési
N9- 791.905
Requerente: Condominiii Edifício CaeClasse 33:
tes
Moinho -Campista -.NQ 791.909
Requerente: CaSa Souza Mattos Comércio ç Indústria S. A. - . Classe 41: .
-

.N9 311-.037
Mar'éli5a - Indits~
tria de Produtos Químicos ..Mareboa
Ltda. --. Classe 46„.
•
.
No 527.047 - Eterna TV - Eterna TV Conservação e Garantia de
Televisores "Ltda. - Classe 8 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo de TV.
•

Expressão de Propaganda • prorrogada

- Deferido
Ncme Comercial
•

, N9 368.744 • Malharia Lâmerine
N° 791.008 - Não Importa a Marca de Sabão Que a Senhora Use, é S. A. Indústria e Comércio - Malharia Lãmerino B. A. Indústria, e
Só Qbôa cjue Alveja - R uerente: CoinérCio
Art. 109, n9 2.
Química Industrial Medicinalis S. A
, Marcas 'Indeferidas
- Classee 46 .
Tina - J. R (seágy
No 330.910
S. A. - Classe 1.
Expediente das Divisões
,
e Seções
_
Republicados por terem. saido com
incorreções
Rio, 12 de abril de 1967
Marcas Deferidas
N9 453.972 - Fechos - Metalúrgica Fechos Ltda. - Classe 5.
N9 491.080 - Lucitex - Lucitex
Imp. e Exp. . Ind. e Com. de Artealtos de plásticos Ltda. -- Classe • 23. _
.
N9 495.696 - Rosacruz Imobiliária
Construtora Ltda. - Classe 16.
N9 502.674 - Ivan - Casa Ivan
Ind. e Com. Ltda. - Classe 16.
N9 505.401.- Pern Te Vi - Leão
Júnior
Cia. S. A.. - Classe 38.

•

9:57

•

Ex. idências

Têrlu
p
ilros com exigências à -cum--

•
Publ.. e Clepal.. à S.V.'". 9 para
guardar etimo • •
I
9 527.272
- TR,Qr).:rt Joseph
Schaller -- Nego aciditinsio ao Peiãcio de fieconsiderailo de f Is. retro,.
uma Vez Mie a requel'ente não cumpriu ,a exigênc i a formulada a fls. 11
(Edital de '1-0-96) . Ao SP .e, em se.=
guida à . SAM9 para guardar como
arquivado..
.N9 707.394 - Papit'Jro)in - Silten
Ltd - classe 2 ,-- Clichê publicado
em 19-11-65 --,-- • Prossiga-se, como registro neniO, Passando a contar o.
prazo de oposição cle.sta data em diante. .
Jorge Kali] ,Abras e Nagib
El Abras (no pedido de transferência do registro n9 277.798 marca
Café rei Velos(?) . 'Arquive-se o pedido ria . transferência requerido • às
"
,
.
.. R.eColtside'r :a.c.aio de Despacho

N9 512.293 ---. Distilaria Macleáns Fagain S. A. Inds. Reunidas (recorrendo do despacho que deferiu o
S. A. •
.J. Sallem Pinhei- Ormo 496.355 marca AGAM) Com
DP. 527.120
.
re.
exclusão de calças .para Crianças, artigos êstes idênticos •aos protegidos
N 9 - 540.594 - Distribuidora ' de' Be,pelos
registros 318.943 e 318. g44. Em
bidas Romana Ltda.
I face do Pedido de Reconsideração de
N9* 540.389 Aricanduva Indús- fls. 9, refOrmo o despacho que adtria e Comércio de Artefatos de Ci- mitiu a registro a presente marca,
mento Ltda. •
de conceder a mesma. •
Ny 540.596 -. Metalúrgica,
Orien- para o
.
tal Ltda.
O Senhor Diretor da Divisvão de
Diversos
Marcas negou acolhimento aos pediN9 527.738 - .S. A. Diesel Elétri- dos de Reconsideração dos Despam - aSdieleo - Nego acolhimento
co Pedido de Reconsideração de fls. chos interPostos nos preëessos abairetro, eis .que a requerente não cum- xo mencionados a fim de manter as
priu a exigência formulada a fis.• 6, , decisões anteriores:
. • erso (Edital de 1-6-66) .
Térmo n,) 432.726 - título _Metalúrgica Luminar - Requerente: Attino Veronese - Recorrente:
na Ind. de Lâmpadas Ltda. - Processo deferido.
Térmo 9 453.565 - marca Beisino - Requerente: Soe. Comercial
Casas Belsirio Ltda. - Recorrente:
Industrializados
Alimentos
Delrio
'
S. A: - Processo deferido.
Termo ir? 496.530 - Marca Yyá Requerente: Soc. Algodoeira do
Nordeste Bras. S. A. - Recorrente: . •
Alimentícias)
Kibon S. A. (Inda.
- Processe deferido.

SALÁRIO
EDUCAÇÃO

.Expedieitte das 'Divisões e Sessões
Republicado
Rio, 12 de abril de 1967
•.‘ Marcas Deferidas

DIVIr

nAcÃo N.o 970

PREÇO: INL:4 0,20

A VENDAS

Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n' 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

N9 418.108 - Belentani - Pinto.
Belentani Sz Cia. - Classe 43 (sem
direito
ao uso exclusivo das exores•
. sões Limonada Especial e da fig. de '
limão) .
N9 460.799 - -- Copiadora
Livraria e Papelaria Líder Ltda. classe 38.
N9 486.478 - P. J. Publicidade
Industrial - Waldemar Kronberg classe 33 - Registre-se na classe 33.
N9 481.943 Maquinasa. - Macnal S. A. Máquinas Operatrizes classe 6 - com as exclusxes propostas às fls. 19v.
N. 483.627 - Floresta - Domingos Álvares - classe 41.
N9 499.94d -' Mercalbrás - Mercalbrás Mercantil Bras. de Calçados
Ltda. - classe 36.
N9 504.039 - Hispania - Ind.
Mecânica Hispania Ltda. - classe
11 - com exclusão de estampo.
N9 504.899 - Macadam .- Macadam Soc. de Engenharia Civil Ltda.
- classe 16.
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Duracour N o 421:477 - Quando é lã viN . 513.019
‘ Durabel
cunha é a marca da melhor case8. A. Ind. e Com. - classe 39.
Estabelec i mento Indeferido
NY 512.994 -- Tesouro - Lanches Titido
• elasseS 22 e 23.
Tesouro Ltda. - classe 41.
. .
N 9 513.8C5
Vipavi
Vipavi. Pa- N 9 471.941 - Rex - Pgniatari
Adm., Ind. e Com. S. A. - classe.:
vimentações Ltda. -• classe . 16.'-•
1\19 527.024 - Aero IndeX.
•
e 28.
Edi- 11
tora Aero Indsx Ltda: - classe 32.
Nome Comercial Deferido
Exigências
No 487.291 -- R'o de .Janeiro LighLenge Company, Ltd. --Rio de Ja- Termcs Com Exigências a Cumprir
neiro Lighterag,e Company, Ltd. At 300..780 - Myrta Ind. e Com.
Art. 109 n9 3.
NO 422.554 - Olivetti Industrial
'Titulo de Estabelecimento Deferido S. A. Ind. e Com. de Máquinas
NO 367.818 - Bantex Magazine - Para Escritório.
N. 1VIarcolongo - classes 8 - 23
N o 531.927 *- LOJ - Mecânica
36 e 40. - Art. 117 1"19 1.
Estamparia e Plástjcos Ltda.
No 379.244 - Usina Santa Cruz --O D.retor da Divisão de Marcas neUsa Santa Cruz S. A. - classes 1 gcu acolhimento aos pedidos de 2. e- 41 - 18 - 33 - 42 e 47 - Artigo considerações abaixo interpostos a
117 n o 1.
tini de manter as decisões anteriores:
Termo 403.598 - Marca- Wyzon
N 9 464.159 - A Principal Modas
Requerente: Wyzon Farmacêutica
- Isaquiel Pencak e Msozek FrydLtda. - Recorrente: IsOn S. A. Inman - classe 36 - .Art. 117 no 1.
N o 480.196 - Metrópole Organiza- dústria Farmacêutica. - Processo
ção Vendas Ind. e Com. - João deferido.
Termo 406.336 - Marca Anil Cozi--14-15-16- 27 - 28 - 29
Caril Ballola - classes 5 - 8 - 11 sul .- Reuerente: Vamberto Santos
de Andrade - Recorrente: Atlantis
e 39 - Art. 117 n9 1.
N o 492.243 - Ind. e Com. Loury (Brasil) Ltd. - Processo deferido.
Termo 411.418 - Marca Pullman
- Esmeraldo Gracioto - classe 36
- Requerente: Norberto Sctunajuk.
Art. 117 n o 1.
- Recorrente: M. V. Mecânica VerN o 499.873 - Panificadora A Rai- ghers S.p.A. - Processo deferido.
nha. do Boqueirão - Antunes P.'cenTermo 457.296 - Título Elo - Reça ,‘; CA. Ltda. - classes - 41' querente: Sladio da Silva Nunes -42 e 43 - Art. 117 n 9 1.
Na 500.535 - encheria Stuper - Recorrente: Elo Publicidade e Edi&atine & Pereira Ltda. - classes tdra Ltda. - Processo deferido.
Termo 469.285 - Insignia Ibi -:33 e 25 - Arl. 117 n o • 1. •
NO 508.291 - Soc. Rãdio Clube Instituto Brasileiro de Imóveis - ReSuburbana - Orlando Forin e Nino querente: Instituto Brasileiro de
Ferrari - classes 8 e 33 - Art. 117 Imóveis - »Recorrente: Cia. Brasileira de Investimentos. - Prccesso
*e? 1.
deferido.
N" 513.5;9 - Jaraguá Country CluTermo 473.422 - Marca Savoy -be - Jarriguá Country Clube - clas- Requerente: Manoel Correia S'mões
se $3 - Art. 117 n9 1.
-- Recorrente: Chocolates Dulcora.
-N o 516.330 - Casa, das linhas - S. A. - Processo deferido.
Casa das Linhas Ltda. - classes 12
Teimo 474.298 - Marca Café Li-.
- 22 - 23 - 24 - 36 e 13 - Ar- tertador - Requerente: -Moysés CarCisa) 117 no 1.
tina - Recorrente: Soc. de Moagens
N° 518.925 - Mubiliadora, Castelo cio RecifeLtda. .Processo defe- Mobiliadora Castelo Ltda. - clas- rido.
se 40 - Art. 117 n9 1.
474.850 - Titulo: Ind. e
.No 527.263- Confecções Ssbral B. F. Costa - classe 36 - Art. 117 Com. de Carrocerias Senhor do Bonftni Requerente: Absalão Pereira
' no 4.
No 527.299 - Colégio Lutécia - de Souza - Recorrente: Auto Peças
Bonfim
S. A. Com . e Ind. - ProAntenor Altainiro Brarraão - classe
cesso deferido,.
33 - Art. 117 119 1.
Tétano 497.537 - Marca Quinducote - Recorrente: Química Industrial
Marcas Deferidas
União Ltda. - Recorrente: Qu5mica
N o 135.473 - Faancano - Santos Industrial União Ltda. Processo
deferido.
Siloa
Irmão Ltda. - classe 41.
477.335 - Marca Oliveira
N o 211.528 - 49 Centenário - S.A. - Termo
Requerente: Manoel Baeta Antude Vinhos e Bebidas Caldas - clasne - Recorrente: Inds.. Gessy Lever
se
S. A. - Processo deferido.
No ;iO3.436 - Confeito Guri 'narina 424.300 - Marca Avical -M. Vaz & Filho Ltda. - classe 41.
.Na 232.975 - B. & W. Alpha - Requerente: Avical Agro Veterinária
Aktiesalskabert Burmeister & Win's Ltda..- Recorrente: Scal Rio e CoMeai r.in-Og Skibsbyggeri - classe 6. mércio de Artigos Rurais S. A. NO , 111.3413 - Hercules - Acumu- Processo deferido.
ladores Hercul .es do Brasil S, A. Têrmo 496.717 - Marca Laistrex
clf..e-e 8.
- Requerente: Sawaya. Pexton S. A.
No 123.902 - Acron - Acron Lanifício - Recerrente: The Dora
Procht : es de Metal Ltda. - classe 6. Chemical Company. - Processo deNO 124.002 - Asmavic - Luiz S. ferido.
Termo 451.823 - Marca Flor
Lao' - cla o se 3.
No 403.405 - Herciales - Neves & D'Oeste - Re ouerente: Henrique &
Filho Ltda. - Recorrente: Cia. AnCia. - Classe 8.
táitca Paulista Ind. Brasileira de
No 435.622 - Ipê - Pan - Pro- Bebidas e Conexos. - Processo d2fzd ;tos Ai'menticlos Nacionais S. A. rldo.
-- classe 41.
Termo 474.341 - Marca Cila M 413.590 - Cimbrawall Cimbra Cia. •Im. Minas Brasil - clas- Requerente: Abel de Barros Com e
Ind. de Tintas S. A. - Recorrente:
se 16.
Etablissements Clin-Byla S. A. - N o 469.124 - Blindex - Santa, Processo deferido.
Lucia Cristais Ltda. - classe 6. Termo 475.453 - Nome corneraia.:
No 402.125 - Uisque Pernambuca- Cia. Paulista de Roupas - Reveno.Abei
Gonçalves Chaves - clas- rente: Cia. Paulista de Roupas se 42.
Recorrente: Alberto Lundgren
No 304.518 - Capauava - Ferticap dos S. A. - Processe deferido.
Fertilizantes Capuava tda. - clasTermo 477.071 - Marca Cica -se 1.
Reque"ente: Cia, Industrial de ConSinal de Propaganda Indeferido
servas Alimentfc'es Cies S. A. -alifra - Lanifício Varam S. A. - Recorrente: C:c - Cia. Ira-.1..15.i,n1

Tê_ mo no 430.252 - marca _Dee
Capp-.
P recesso deferida
Termo 9 456.267 - marca For- Werterner - Requerente' The H.
tuna - Requerente: Joininn MaLee Company, lncorporated
irias Geffart - Pio-cesso indeferi- Processo indeferido.
do.
'firmo ri g 462.309 -• marca Cru- Termo n9 394.326 - marca Noite
Gala - Requerente: Rei da •Voa
zeiro -- Requerence: Nelson Pinto de
Aparelhos Eletro Sonoros S. A. ,-cia Moita - Proceáso indeferido.
indeferido.
Termo n9 413.719 -- marca Hidro- . i rocesso
Termo n o 399.583 - titu.b Chape-.
T-Melal - Requerente:
:aria Rocha - Requerente: Antônio
Inc, - Processo indeferido.
- Processo indeferido.
Termo n o 476.747 -- marca Vague itisaliti
Termo ri9 430.137 - insignia DaSouvenir - Requerente: Roger Et mo
- Requerente: Damo S. A. Ind.
Gallet - Processo indeferido.
e Com. Exp. e Imp. - Processo mdeefrido.
Termo n o 477.271 - marca Gini
Requerente: Ind. Esteárica Santa
Termo n9 420.194 - marca Da-.
fherezinha - Processo inceferido. rno - Requerente:
Domo S. A. Ind.
Termo rio 479.818 nome comer- e Com. Exp. e Imp. - Processo
cial Metalúrgica Iguaçu E A. - .ndeferido.
erocesso indeferido.
Termo no 433.234 - marca &amaTermo no 505.38 3- marca Mica - ro - Requerente: Leon Ozynczyk Requerente: Asca Aparelhos Cientí- Processo indeferido.
ficos S. A. - Processo indeferido.
Teimo no 450.349 - marca Roto-Termo ir? 426.827 marca Crina- flex
- Requerente: W. A. Sheafplon - Requerente: Imperial Che- fer
Pen Company - Processo indamical Industries Ltd. - Processo rendo.
.ndeferido.
Termo no 455.780 - marca MM
Termo n o 433.384 - marna Vita- 14ultimetal
- Requerente: Multimix - Requerente: Scal Rio Ind. e metal
S. A. Com Ind. e .RepresenCom. de Artigos Rurais S. A. - :ações - Processo.indeferido,
..'rocesso indeferido.
Termo W 468.038 - marca DeitarTermo no 456.453 - marca Cinei ma - Requerente: Produtos F'arraa- Requerente: Magnésia • S. A. - cêuticos Dafarnia Ltda. - Proces.Procesao indeferido.
so indeferido.
Termo no 417.463 - Marca MiTermo n 468.571 - marca Cifaço
nemplre - Requerente: Pintucci. - Requerente: Cifaço • Com. ao terSpaciari Cia. - Processo mde-: no e Aço Ltda. - Processa, Indereferido.
Ado.

Certificados Expedidos
CER..IIFICADCS EXPEDIDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 1937
•_
-•
_•• n
Termos

Narcas

Ulasses

1Ceg,:s,
..

4112.
4E2-1:0
4od.~
48d.'idd
4.4.943
487.945
418.714
450.b99
491.514
412.134
492.451
494.010
495.692
493.287
496.299
495.470
499.692
496.850
496.938
497.053
498.358
500.026
500.136
500.295
501.910
502.166
502.185
502.237
502.976
504.493
504.743
505.287
506.348
503.609
507.231
507.634
508.070
508.235
903.372
508.744
505.823
508.884
509.005
5995017
:-,0(1.001
,09.110
MIn.139
Fn n ')10

Reoe Independente de Teve - N.C.
eiranac - 30
raussarua te Impor. - NO
truco rroloiao - 43 .

' Uniu Doranliciliar -- 32

- 1 .
P. M. - 47 .
Papai Noe/ - 36 .
Bel-Air - 16 .
Fioratex - 40 .
Aaa - 12 - 13 - 23 - 33 - 36
Editora Mira Ltda. - 32
Katatt a Intimidade na Moda - 36
Edifício Osvaldo Aranha - 33
Le-Lar - 31
Belcar - 11
Fazenda Railto - 2 - 4 - 19 - 33 - 43 - 45 ...
Banca da Oferta - 11 - 41 ---'42 - 43 --'48
Rolley - 6
Auto Mecânica Alenac Ltda. - N.0
Foisilex - 26
Melhaque - 42
Harthare & Brarn - 8
Cia. Ind. Scholcsser - 23
1251 - 43
Lab. de Prótese Dentária - 10
Josele - 36
Moda Chamant - 36 .
Saboy Hotel - 33
Palmares - 42
Branca de Neat - 41
Rainbow j- 36 .
Edifício Estréia Brilhante - 33
Beatriz - 41
Ferrosmalt
O
Cobem - 5
19
Construsil
Cornar - 12
Minerarão Mathaas Leme - 48 - 4
Tramando - 40
Gatinha - 49
Casa Jóia - 33
Brasil 63 - 32
Fcl i ficio Agulhas Negras -'33
auro e l abor - - 8 - 11 - 31 - 33 - 39
2C
43
;aaa teralnii CBE
6

Al ,, vanarPnbo -- 37
ra le Crrn

_

349 4.41
349.422
34â.4-á

349.7
349.11.9

.348.4a0
349 4.31
349.432
349.453
J49 .2,34

CP.J.43ã
349.426
30.437
349.438
349.439
349.40
349.441
240.4:2
349.443
349.444
319.445
349.446
349.447
349.448
349.440
349.450
349.451
349.452
349.453

349.454
349.455
349.458
349.457
349.458
349.459
349.460
349.461
349.402
349.483
349.484
349,465
349.400
304:467
340.469
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Patentes concedidas em .30 de Janeiro de 1967
Têrmos
125:834
126.840
127.447
128.755
129.002
129.301
129.440
129.771
131.098
131.174

Patentes
76.890
76.891
76.892
76.893
76.894
76.895
76.896
76.897
76.898
76.899

Térnlos

Patente; concedidas em 31 de Janeiro de 1966

IPatentes'

131.749
132.536
132.328
133.525
134.274
134.519
134,792
135.450
135.629
136.530

76.900
16.901
76.902
76.903
76.904
76.905
76.906
76.907
75.908
76.909

Têrmos

Patentes

Têrmos

Patentes

125.510
125.899
127.422
135.630

06.566
' 06.567
06.568 •
06.569

135.848
135.849
140.053

06.570
06.571
06.572

Patentes

Têrmos

Patentes

74.273
83.038
91.826
95.905
97.510
-99.658
102.058
102.323
989
'.792

76.910
76.911
76.912
76.913
76.914
76.915
76.916
76.917
76.918
76.919
76.920
75.921
76.922
76.923 .
76.924

110.347
110.797
111.403
114.686
115.331
116.276
116.359
116.847
116.947
119.732
120.323
120.779
117.133
118.684

76.925
76.926
76.927
76.928
76.929
76.930
76.931 76.932
76.935
76.934
76.935
76.936
76.937
76.938

1n,10DELO .INDUSTRIAL
••n••n•n••••nnnn••nnnnn•n

Têrrnos

MODELO INDUSTRIAL
Patentes

Tèrmos

107.663.
.108.028
109.919
110.061

MODELO DE UTILIDADE

Térnaos

Abril de 1967

Tênnos

Patentes

Têrmos

Patentes

6.204
6.205

114.503

6.206

:'atentes

87.560
97.374
133.239
06.202
141.410
06.203
1

•

amasmmenin.,

ESTATUTO DOS - FUNCIONÁRIOS
DO

ESTADO DA GOA NA BAR A
DIVULGAÇÃO 983
Preço: . NCr$ 0,30
•

A VENDA
Na Guanabara

Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agên r i? 1: Miristério da Fazenda
Em Brasília
•
Na Sede do DIN
'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postal
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 20 do Coligo de Propriedade Industrial:
§ 2e Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o dateriznento cio podido- d urante Bo
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles 'que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 179.182
e respectivo processo de fabrici...ião,
substancialmente como descrito acicie 2 de maio de 19e0
ma, reivindicado em 1 e representado
Requerente: Ivan de Campos eirui- ne desenho anexo.
inarães. — Estado da Guanabara.
Pontos: Um ni5vo modelo de IndiTe,ft?.I0 .1\1 9 139.73
cedor -- Modelo industrial.
de 7 de j...kho'de 1562
Requerente: Suzanne Litidenber;;ec,
domiciliaria em São Paulo.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em paine,. para constituir encostos e
tos removíveis para cadeiras e fins
análogos".
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em pai.néis
pata constituir encostos e assenti, temoviveis para cadeiras e fins an,logOS caructe, .dos peio fato que na
face posterior dos paméis se acha praconelro tubular, algo
Co, de canos ar..ed^- l ados e abertos
ao pasto q.:e c lados do referido
são cortados no sentido longi1 -- Nevo mo ".lo de indicador ur- quadro
bano, para assinalar ruas e logradou- twit-- 1 itirinauflo duas aba., .c a 2r eros, -bem assim oferecer outras informações de utilidade pública, caracte2 — Aperfeiçoamentos em painéis
rizado pelas suas novas linhas cons- para, constituir encostos e assents .4 retrutivas, compreendendo -um tubo me- movíveis para cadeiras e ,fins análotálico de perfil quadrangular, no qual, gos de acôrdo com o ponto 1, caraca determinada altura do solo é afixa- terizado pelo fato de ser provido na
do um cilindro de tela metálica, que armaeão de uma cadeira ou análogo,
contorna dito tubo, ao qual, na extre- um el emento de -etenção co:.. .o
midade superior, de baixo para cima, por um quadro metálico, de qualquer
seção, mas do formato do referido
.1 altura mais ou menos de 2,ee
afixam, em duas faces, formende um quadro tubular elástico.
engulo de 90 graus, quatro cubas di3 — Aperfeiçoamentos em painês
fusoras plásticas, tendo extremida- para constituir encostos e assentos
de livre a forma curvilínea ou pa.
removíveis para cadeiras e fins anábólica, num simbolismo de seta ou logos, sendo o vitt, dos painéis fechaespátula rombuda, alongando-se as dos completamente ou com ab....tuf as,
mesmas duas a duas, no referido tubo, em matéria plástica ou outro material
que selb ditas "abas. ree •- •ae uri dis- conveniente, substancialm — te como
co refletivo, que se fixa na metade descrito no relatório e ilustrado nos
do espaço superior disponível do ci- desenhos que o acompanham.
tado tubo, no qual, na parte antagônica ou contrária se fixa uma cuba
ma i or , t . r ii.árn de material plástico,
TERMO N9 141.728
de forma rettingular, apresentando,
de
12 de junho de 1962
porém, sua extremidade a forma curvilínea, sacada dita cuba em banRequerente: Indústria e Cem .: cio
deia desf. -idade.
Sobral Ltda. — São Paulo.
2 — Nôvo modelo de indicador urTítulo: "Nôvo modelo de tampa de
bano, como reivindicado em , 1, descri- pressão para marmitas térmicas".
to no relatório e ci. :lurado nas deModelo de Utilidade.
senhos anexos.
1 — nevo modelo de tampa de pressão para marmitas térmicas; s ...30TERMO N9 159.98..
terisada por disco de material convede 12 de junho de 1964
niente . em forma de calota, circunRequerente: Inc'"etria de Plástica dado por anel meie saliente superiormente e que tem as bordas projetadas
Mimo Ltda. — São Paulo.
em forma de beiral e que possue cenTitulo: "Miniatura de Cavaquinho, tralmente, orifício flangeado por onde
Violão, Guitarra, ou outros instrumen- é passante um pino adequado dotado
tos, e respectivo processo de fabrica- de rôsca em sua extremidade Inferior,
enquanto que a ouperior ultrapassa de
rão".
'altura ideal a sweerficie externa da
Reivindicações
da calota, conjugando-se por mero de
1 — Miniatura de cavaquinho, vio- eixo transversal à alavanca com feilao, guitarra, ou outros in-srumentoe, tio de "S" estilisado, em ponto tal
e respectivo processo de fabricação, que umas de suas extremidades Timcaracterizado por ser o brinquedo-mi- cione como excêntrico compressor da
niatura de instrumento musical de calota. quando pressionado para baicordas fabricado por modelação a so- xo; pelo fato do anel circundante
pro, em uma só operação, executando possuir infericnmente dois rasgos contôda a peça, com o emprego de ma- cêntricos que servem de encaixe para
outro anel circular de material
terial plástico polietilano.
vei com seceão transver:r l er,
2 — Miniatura de Cavaquinho, vio- cuja borda Circular se aním a em ragTO
lão, guitarra ou outros instrumentos, anel circular de secção cônca va e cleia

configura a beirada de outra calota
invertida em relação à superior, à
qual se conjuga par meio de rôsca
central onde se rosqueia o pino p.aszante por meio da rôsca situado em
sua extremidade :inferior.
2 — Nôvo modá lto de tampa de presSão para marnittas térmicas, acorde
com o ponto anterior, tudo como substancialment e reivindicado. descrito e
ilustrado ncs desenhos ane::os.

Co referido jato a uma cerniu-a ci1
trabalao na qual trabalha um êmbolo
submetido à ação contrária de um:à
ou mais molas 4AClicoidais sucessivas;
o um mecanismo de alavanca de extremieade em garfo, cooperante cora
a haste do referido mbolo e com -dm
rebaixo periférico previsto num apítudice tubular do rotor principal.
4 Aperfeiçoamentos cm conversores de Torque de actirdo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que um dos
TCRMO N9 169.3E8
extremos do referido rotor principal t:
constituído de palhetas paralelas ao
de 12 de maio de 1935
eixo do próprio rotor.
Requerente: Fermin Magrina Fer— Aperfeiçoamentos em converreres — Estado do Rio de Janeiro.
sares de Torque de acôrdo com qualTitulo: "Rodas psra trator" — Pri- quer
dos pontos precedentes, caractevilégio de invenção.
rizado pelo fato de que as duas molas atuantes eôbre o referido êmbolo
ein vindicações
do mecanismo de contrôle são cio
capacidade diferentes.
Re i vindicam-se como pontos característicos os seguintes:
— Rodas pr ;valor, caracterizaTii:RMO N9 1'78.105
das por ser um conjunto ajustável de
de
18
de fevereiro de 1936
duas rodas, sendo uma constituída de
um bloco circular central do qual
Requerente: Rendarte — Inclástri:s
saem raios intercalados para três aros de Toalhas Plásticas Ltda.
iguais, paralelos e equidistantes, que
Lical estabelecido: São Paulo.
são ligados entre si perimetralmente
"Nôvo e orbinal modêlo de 'toalha
por travessas em diagonais paralelas
e equidistantes. A roda complementar de mesa'.
é constittiírlá de dois aras paralelos e
Mod. Industrial.
equidistantes, unidos por barras perpendiculares equidistantes.
2 — Rodas para trator, caracterizadas pelo Rein 1 e como substancialmente descritas, reivindicadas e representadas nos desenhos alleKO,
-TÊRMO N 9 142.4E8,
de 28 de agôsto de 1962
Requerente: "Alexandre Riegler e
Antônio Pereire.
Local: São Paulo.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em conversores de Torque".
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em cOnVersores de Torque, caracterizado pelo
fato de que o rotor do mesmo se
constitui de uma série de discos, radialmente, corrugados em proporções,
gradativamente, crescentes, montados
a intervalos, também, gradativamente, crescentes, montados sôbre um
cubo suscetível de deslizar, axialmente, conquanto, não de girar sôbre o
eixo do próprio conversor de torque.
2 — Aperfeiçoamentos em conversores de Torque, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que o* conversor compreende um dispositivo de contrôle automático que
comanda o deslocamento axial do rotor em função da potência ou pressão do jato operador do conversor.
3 — Aperfeiçoamentos em conversões de Torque, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de que o referido dispositivo de contrôle, acionado por uma derivação do
jato principal, é constituído por um
rotor secundário de palhetas mais ou
in prOS convencionais, montado no
pró-lio eixo do conversar: por um
conduto de encaminhamento do flui-

R riivin d,icacôts
19) — "Nôvo e original modelo da
toalha de mesa", que se caractevize
essencialmente por possuir O formate
circular com a periferia (1) formada
por hexágonos (2) e um anel (3)
provido de aplicações (4) em relevo
sendo tal anel limitado por linha circular (5) com semi-círculos (e) regularmente distribuídos voltados para
o interior e um anel (7) possui aplie
cação de flôres estilizadas (8) na periferia e mais para o interior possui
um anel (9) com aplicações 'cle tieree
e fôlhas e com semi-círculo, (10) C
no centro possui uni círculo e(l) corri
flôres (12) na periferia.
29 ) — "Nervo e original modele 1-1;
toalhe de mese, d cacôrcio eme a
ponto precedente e tudo confotee,
substancialmente descrito, reivindicado acima e pelo drsenho
Título: "Disposeivo Eletrônr.- n -1
automatizar a ligarão dr l frr.: :':••• • 1
baixas em veículos auteute'.ort......i..."
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PATENTES 'DE I NVEN AO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimentts do peclidojdurante 30 dia>,
poderao apresentar suas oposições em Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•••••••n•••nn

TEIMO N9 183.725 s
• de 17 de outubro de 1966
Requerente: Armindo Lopes de
Carvalho e Andras Bocsor — Guanabara.
Pontos Característicos
1 — Dispositivo eletrônico para automatizar a ligação de luzes altas e
baixas em veículos automotorizados,
destinado a ser inserido entre um interruptor de comando de luzes baixas e altas e os faróis de luzes altas
e !ninas, caracterizado pelo fato do
diapositivo estar na forma, de um circuito amplificador-estabilizador . de
resistência variável, que inclui, em
combinação: um ralé destinado a
efetuar, quando excitado, a mudança
de luz alta para luz baixa, e uma
Mudança inversa quando desexcitado;
um elemento foto-resistor, sensível a
uma intensidade de luz predeterminada, deetínado a excitar ou desexcitar o referido ralé quando a intensidade de luz recebida pelo fcito-resistor é superior ou inferior ao referido
valor predeterminado; um elemento
amplificador, entre o foto-resistor e
o ralé, destinado a intensificar a passagem de corrente do primeiro para
o segundo; e um circuito estabilizadoa entre o elemento amplificador e
o ralé, destinado a fixar a posição do
ralé durante •a incidência de luz de
Intensidade predeterminada na fotoesist or.
2 — Dispositivo eletrônico para automatizar a ligação de luzes altas e
baixas em veículos autoraotorizadoe,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o referido elemento amplificador é um transistor
e cie que o circuito estabilizador é
Um conjunto de condensadores eletroliticos.
3 — Dispositivo çletrônico para automatizar a ligação de luzes altas e
baixas em veículos automotorizados
de adirdo com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de que o referido circuito estabilizador é regulado
paea manter o reie itado durante
um cêrto espaço de tempo- (um ou
doi s segundos), depois de terminar
a i ncidência de luz de intensidade
pr,iaeterminada no referido elemento foto-resistor.
4 — Dispositivo eletrônico para automatizar a ligação de a
- lies altas e
baixas em veículos automotorizados.
substancialmente conforme 'descrito
aqui e ilustrado nas Figuras B, C e
E) dos desenhes anexos.

TERmo No 161.652
"Ntivo dispositivo de marcação, introduzida em mesas para jogos" —
M. utilidade.
Requerente: Ismael de Oliveira —,
Estado do Paraná.
Pontos Caracterfstinios
1 — "Nevo dispositivo de marcação, introduzida em mesas para jogos", caracterizada pelo fato de compreender a colocação do dispositivo"
de marcação sabre a gaveta-depósito
das bolas de jogo, a caiar ao ser abar, ta, aciona o citado dispositivo, e ia-

sendo aparecer em janela visível .do aphcado externamente ao par de oreexterior, os algarismos corresponden- lhas do suporte central do rôdo,
tes ao número de vezes que dita ga- quais é articulado por um pino transveta foi aberta.
versal, êste por sua vez sendo dotado
2 — "Nôvo dispositivo de marca- de uma série de furos diametrais, pação, introduzida em mesas para jo ra encaixe, de um pino limitador de
-gos",carteizd acôrom inclinação. do cabo..
3 — Aperfeiçoamentos em adidos,
ponto — 1 —, e ainda pelo fato do
citado dispositivo de marcação pos- como reivindicados até 2, caracterisuir uma engrenagem de acionamen- zados' pelo fato, de, numa outra forto, a qual é movimentada por uma ma de realização, o - terminal em garplaqueta sempre que a gaveta fôr fo do suporte tubular do cabo ser
aberta, e travada por uma catraca• aplicado, por apoio de um de seus
ramos laterais,; stibre a armação do
ao ser a mesma fechada.
3 — "Nôvo dispositivo de marca- rodo, ai sendo articulado por pino
vertical, porém dito ramo lateral do
ção, introduzida em mesas para jo- garfo
sendo dotado, em sua face exgos", caracterizada de acôrdo com o terna, de um rebaixo em formato de
ponto — 2 —, e ainda pelo fato das cruz, aplicável, por qualquer de seus
bolas encaçapadas se depositarem- trechos, sobre uma saliência corresprevista central e longitunuma gaveta inferior à mesa, a qual, pondente,
dinalmente na armação suporte do
ao ser abarta para a retirada das
Aperfeiçoamentos em rôdos,
4
bolas, aciona a engrenagem princi- rôdo.
pal do dispositivo de marcação, re- como reivindicados até 3, substancialgistrando o número de partidas jo- mente corno descritos e ilustrados nos
gadas.
desenhos anexos.
4 — "Nôve dispositivo de'marca—
'ção, Introduzida em mesas para joTERMO N9 145.154 DE 442-1962
gos", caracterizada de aceirdo com o
ponto — 3 —, e ainda como o subs- Aperfe:aoamentos em Toucas pata
tancialmente descrito no presente
banho. — (São Paulo)
memorial e ilustrado pelos desenhos
Requerente: Magdalena. Maria' Viaque o acompanham.
nano.
Pontos Caracter4ticos
TERMO N 9 153.865.
"Aperfeiçoamentos em
a Rôdos".
Carlos Cavalcante da Graça, brasileiro, mecânico, residente na cidade
de São Paulo.
Depositado em 21-10-63.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em rôdos,
caracterizados por compreenderem
inicialmente urna armação suporte,
feita em' material rigido, e formada
por placa. substancialmente retangular, dobrada em f.7 invertido, e levemente arqueada no sentido longitudinal, armação esta aprisionadora internamente de uma ou um par de
lâminas de borracha, constituintes do.
nado propriamente dito; e sôbre a
referida armação sendo aplicado e
fixado centralmente um pequeno suporte também em U Invertido, porém
de maior altura que aquela, suporte êste dotado de um recorte retangular superior, ao nível de sua dobra,
formando duas orelhas extremas laterais.
2 — Aperfeiçoamentos em 'vidos,
como reivindicados em 1, caracterizados pelo fato de o usual suporte
tubular de mcntagein do cabo cio
rôdo formar um, terminal em garfo,

1 — Aperfeiçoamentos em toucas
para banho, caracterizados pelo fato
de a touca propriamente dita,' de ti-,
po e mod'élo comum, receber em- sua
face externa uma ornamentação
composta por uma pluralidade de teres ou outro motivo decorativo qualquer, recortadas em delgadas 1-Olhas
de material plástico, de uma ou mais
colorações;, e aplicadas isolarias ou
cri conjuntos ide' duas ou mais unidades superpostas, Cobrindo tôda a superfície daquela, e . fixadas por rebites ou dispositivos equivalentes, localizados nos centros das mamas, ficando as bordas inteiramente soltas.
2 — Aperfeiçoamentos em toucas
para banho, como reivindicado em 1,
substancialmente como descrito e
ilustrados nos desenhos anexes.
TERMO N9 154.562 DE 14 - DE NOVEMBRO DE 1963
Patente de Modelo de Utilidade.
"Um modelo de cama cola.psivel",
Aurelino dos Passos Araujo.
Pantos._Caracerisic9sum modelo de cama colapsivel, caractarizada pelo fato de 'um quadro
ser dividido transversalmente em
duas metades ligadas articuladamente a uma travessa menor provida de
dois pés, e pelo fato de cada uma
das duas pernas das partes da cabeceira e ¡ os pés ser lieseta arliculadamente às porções eieremaa :Jaz:tu-

dinais do" quadro'por dois braços, um
menor superior partindo da perna
num plano ligeiramente inferior ao
do quadro e éSte se ligando num
ponto mais próximo ao canto do quadro mais próximo ao pé da mesma e
ligando-se ao quadro num pdnto mais
longe do canto do mesmo,, constituindo os braços menores os suportadores
do quadrO e os maiores os estabilizadores, da cama quando armada.
2 — O modêlo de cama colapsivel
acorde com o ponto primeiro e em
substância como descrito no memorial e representado nos desenhos enexos.
TERMO N9 170.205, DE 7 DE'
JUNHO DE 1965
A.D.P. Aradio Ltda. — São Paulo. Nova cama articulável, mod. de
Utilidade
Pontos Característicos

Reivindicam-se, em resumo, 'como
pontos característicos essenciais deste pedido, os seguintes:
1 — Nova cama ariculávei, caracterizada por' duas armações tubulares em "U", inependentes entre er .
e cada duas das. pontas dos respecttivos ramos . opostos, articulam-se em
pinos existentes em dois pares de
chapas verticais, cada par sustentado por pés verticais de apoio guarnecidos inferiormente de ponteiros;
uma barra inferior de segurança, conecta os dois pares de chapas e os
pés de apoio; na região aupetior de,
cada por de chapas, há recoree laterais, dos quais sobressaem e ee projetam. para, cima, por pequena aistensão, apoios em forma de ponteiro de borracha ou correlato, nos quais
èé passível de assentar-se os ramos
das armações, os bordos superiores
de cada par de chapa são curvados,
em arco, para dentro, resultando S11.perficies coplanares quando com as
duas armações baixadas, em -posi•
cão de uso.
2 — Nova cama articulável acorde
com o item anterior, caracterizada,
ainda, pelo fato de na região superior de cada lateral externo dos tubos dar armações, articula-se, através de aba, um pe reto, com ponteiro e cada par de pé está conectado. entre sim por travessa inferior
dita aba envolvendo, de um lado, parcialmente o tubo da armação e de
outro o . pe, de modo que na ponta superior cortada dêste, é passível de
apoiar-se. o próprio tubo da armação, quando a cama está armada.
— Nova cama articulávei .acorde
com os Itens anteriores. caracterizada,
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PATENTES DE INVENÇÃO

Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
11 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o jaaerlrnento f'D nedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem orejudicadob.
mais, pelo fato de que nesta cama
inclui-se o uso de cabeceira fixa, de
modo que em dois dos bordos de uma
destas armações estão soldados dois
túbulos perpendiculares com ponteiros voltados para cima, coligados por
travessa recurvada nas pontas.
4
Nova cama articulável, acorde
com os itens anteriores e em que o
estrado sustentador do colchão,. pode
ser fitas metálicas ou congêneres, entrelaçadas ou não, com pontas perfuradas, nas quais se encaixam os

terminais 'de molas, sendo que os outros respectivos terminais das molas
caracterizam-se por serem encaixadas e passantes em furos praticados
nas paredes internas dos tubos das
armações, ditos terminais de molas
rosqueados nos ditos furos, nestes
permanecendo rigidamente afixados.

TERMO 139 173.091 DE 13 DE
SETEMBRO DE 1965
•
Requerente. „Fausto Bettini —
Paulo.
Titulo: ""Processo para a produção de desenhos ou figuras a côres
em superfícies de artefatos têxteis
como pelucia e astracan".

(Pontos Caracteristie"s) *
5 — Nova cama ariculável, acorde
1 — Processo para a produção de
com os itens anteriores e tudo como
desenhos ou figuras a córes em sudescrito, reivindicado acima e ilus- perfícies de artefatos texteis com-o
trado nos desenhos anexos. .
p e lúci a e astracan, caracterizado pç-

lo deposito, sabre a peça a sair tratada, de uma camada de tinta apropriada. através das malhas ião abturadas de uma tela adequada mantida tensa sôbre a peça e exijas partes de superfícies entre os contOrnos dos desenhos ou figuras ou partes destas e não tomadas pelas fiesmas, são obturadas por urna substância insolúvel apropriada, de modo á
não deixarem passar á tinta.
2 — Processo acorde com *o pouto
primeiro e em substância como de-erito no memorial.

ISLAÇÃO T!11 Á
DO

ESTAI-O DA GUAN

AA

PREÇO: NCr$ 0,40

o
fA VENDA:
s',,-,çíko DE VENDAS: AV. RODP IGIMS ALVES,
AGENCIA 1: MINISTERIO DA FAZEINDA

•

FUNDO DE GARANTIA

A VENDA

DO TEMPO DE SERVIÇO

iRa (Guanabara
Agência Ministério da Fazenda

DIVULGAÇÃO N 981
Preço: NCr$ 0.25

Seção de Vendas: Av. Rodrigues .-ves
.Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembaso
Era 2krasilia
Na sede do DIN

Posa'
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130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
ao Deputamos*
Publicacãs eita de acôrdo com o art.
poderão apresentar suas oposições
o
prazo
de
60
dias
para
o
deferimento
do
pedido.
Durante
esse
prazo
istro
minai&
-reg
a Wrrer
julgarem prejudicados com • concessão do
Nacional da Propriedade '1.ndustria l aquêles 'que se

Termo n.o 766.252, de 30-8-1966
American Cigarette Company
(Oversaes) Limited.
Lieshtenstein
Ir

nesoasase

-------

Classe 44
Tabaco marufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Termo n.° 766.254, de 30-8-1966
João Luftl
Guanabaar

MUTIRÃO

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, ediçôta impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
-circenses

766.262, de 30-8-1966
Sanató-i_o Santo Inácio Lida:
Guanabara

Térmo n.O

SANATÓRIO SANTO
INÁCIO LTDA
ONU SANTO INÁCIO)
Classe 33
Titulo
_—
Termo n.° 766.263, de 30-8-1966
Instituto Cirúrgica Gabriel de Lucena
Limitada
Guanabara

Tèrmo n. 9 766.275, de 30-8-1966
engates para carrot, eixos de direção; "Coredil — Comércio Representações •
Termo n.° 766.266, de 30-8-1966
para
veículos.
guidão.
treioe, fronteira .
Fábrica de Massas Guarany Ltda.
Distribuição Ltda."
Guanabara , ,ocomotivas./lancbas, motociclus. molas.
Brasília
•
notocicietas. motocargás mote, furgões,
manivelas. navios. ônibus; para-choques.
dam lamas. para-brisas, pedais. patões
rodas para blacietas, raios para bicicle- tas. reboque, radiadores para veiculoa
rodas para veículos, seuins. triciclos, tirantes para veículos. vagões, "velocipedee, vareta . ode contrôle do afogador e
icelerador truieis. troleibus. ' varees de
carros. toietes para carros
T,êrmo n.° 766.271, d. 30-8-1966
Móveis Aliança Ltda.
•
Minas Gerais
'itÁBRICADEMASSASUARIttly.l.T1).)

Classe 41
Masas alimentícias
Termo 11.° 766.267, de 30-8-1966
Américo Alves Prior
Guanabara

• GARAGE
• MARACANÃ
Classe 33
Titulo de Estabeelcimento
Têrmo n.9 766.268, de 30-8-1966
Serviço de Assistência Social
Evangélico
Guanabara
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA*
•

• SOCIAL EVANGEITC0_,

INSTItUTO CIRÚRGICO

ALIANÇA

Classe 41
Doces, sardinhas e carnes em conserva
bebidas, biscoitos e manteigas
Classe 40
Móveis em geral para todos os fins de
Têrmo n.° 766.276, de 30-8-1966
madeira ou áço
Banco Regional de Brasília S.A.
Brasília
Têrmo 11.° 766.272, de 30-8-1966
Agência Márcia de Automóveis Ltda.
Guanabaar
'AGENCIA MÁRCIA DE
AUTOMÓVEIS VEDA.,
Nome Comercial
Termo n.° 766.273, de 30-8-1966
Gildásio Borges Bastos
Brasília

4ec

STánló gimodda

.14,;•1•1-, n••n••11,1••

~1110

TAGUATINGA

Nome Comercial
Termo n.° 766.278, de 31-8-66
Corei Comércio e Representações
Ltda.
São Paulc.

IATE CLUB

Nome Civil'

GABRIEL . DE LUCENA:,

Termo n. 766.270, de 30-8-1966

Classe 33
Titulo
rt.° 766.26-4, de 30-8-1966
Tei:mo
Fábrica de Massas Guarany Ltda.
Guanabara

Ruifer — Peças e Veículos Ltda.
Guaanbara

RUIFER

Classe 33
Titulo
Termo n. o 766.274, de 30-8-1966
Gildásio Borges Bastos
Brasília
Cbsct-comiScert,l

IMIXISTRIA BEtAszETRA

FÁBRICA DE MASSAS

SUARAM" LU
,N1-ine Comercial
Têrmo n. o 766.265, de 30-8-1966
Fábrica de Massas Guarany Ltda.
Guanabara
'MOCA DE MASSAS
I,
GUARANY
Classe 41
Titulo de Estabeleriments

•

Classe 21
Para destinguir : Veículos e suas part.',
ritegrantes: Aros pata bicicletas. auto
óvelL auto-caminheks . av?5ea arrio,
'4 , eeflores, atavancas de câmbio, barco,
Irecrues. braços Para Vele1110.4. bicície
tla, carrinhos de mão e carretas. cami
-honetes. carros arnbulantes. caminhões
-erros. tratorea. carros-berços. carro.
.anctues carros-irrigat i ores, carros. car
"aças. carrocerlas. chassis. chapas cir
,itares Dará veículos, cubos de veicula.
-orrediços para veículos. direeão des1+,
-ladeiras ,..stribos. escadas rolantes ele
variores para passageiros e para carga.

IATE CLUB
TAGUATING,

• -JAHU „

Classe 41
Sal iodatado •
Têrmo 0.0 766.269, de 30-8-1966
Serviço de Assistência Social
Evangélico
Guanabara

S. Á. S .E.
11

Títuio

(lasse 13
Insígnia
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Terna, u. : 766.277, de 30-8-1966
TV-Lar Serviços Especialisados
Manutenção e Peças Ltda.
Brasília

ÍNDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Zonsertos de rádios, televisores, fonógrafos e outros aparelhos fabricados
pela SEMP Rádio e Televisão S.A.
'rêrmo n• 9 766.279, de 31-8-66
comércio e Representações
Ltda.
São Paula

saias, casacos, chinelos. d.uminós. echaa-1
aes. fantasias, tardas para ca. atara% c
,egiais. fraldas, galochas. gravatas, acamo. logos de fingem, jailetas, mamas,
Luvas, Ligas, lenços, mantas: metara
rimas, mantas, mandrião. mantilhas. @acesa, patas. penhoar, putover, pelerinaa.
Jeugas, poucheo galam-ao pijamata gu.
ihoo perneiras, quimos:mo regalos,
coto de chambra, roupão. sobretudos,
iuspensórios. soldas de banho. sal:danar:
meteres, aborto sungas, stoiaa ou slacIta
toucas, turbantes, ternos, uniformo)
e vestidos
Térmo n.° 766.282, de 31-8-66
Transportadora Soopama Ltda,
São Paulo
. C 442.all
Classe 33
Transporte rodoviário de cargas
Termo n.° 766 .281, de 31-8-66
Serralheria Araçatuba Ltda,
São Paulo
ABAUW.Bn
tad,

Brasilts1k2

Classe 16
Esquadrias, grades, portas, portões c
persianas metálicas

Têrmo n." 765.269, de 31-8-66

02GAN-0:1GOIZAÇA0 CE
ASS 0 ST,ÊNC A
AOS NTMS
II, 12 e 14
' t itulo de estabelecimento
Têrmo n.9 766.290, de 31-8-65
Nelson Natale
São Paulo
...trINS CS : ii,

RA NA EMER
CO MAS
Uasse 33
Titulo de estabelecimento •
Termo n.° 766.291, de 31-8-66
Editõra Shalom Ltda.
São Paulo
V

GERME GODA
ONID. [EtR,&SH-EfnA

Glasse 52
Termo la. Q 766.284,-de 31 - 8 - 66
Para distin guir: Almanaques, agendas
Tecelagem e Conefcção Triângulo Ltda. anuários, álbuns impressos, boletins, co.
•
São Paulo
tálogos, edições impressas, revistas, do
gãos de publicidades. programas radioTRIWOJLO
fõnicos, rádio-televisionadas, peças toa(TM,: e cinematográ1lcas, proarainas
Classe 23
circenses
Para distinguir genéricamente tecidos cm
Têrnios ns. 766.292 e 766.293, de
geral
31-8-66
Termo n.9 765.285, de 31-8-66
Valter Cestari
Itauto — Automóveis Itapecirica
São Paulo
da.
Classe 41
São Paulo
Classe
Sal iodatado
Para distinguir os seguintes artigos eléTermo n.° 766.280, de 31-8-66
tricos: Rádios, aparelhos de televisão
_
T.EUTO),
Comércio de Gêneros Alimentícios
pick-ups, geladeiras. sorveteiras. apare.
Bratadlelre,
Teyo Ltda.
lhos de refrigeração. enceradeiras. na .
São Paulo
viradores de piá, fogões. tornos e Ioga.
Classe 21
reiroa eletricos, chuveiros. aquecedores
Automóveis
naianças, ferros elétricas de engomar e
•assar, btedeiras, coquete/eiras. espoaXndo gigiStõSel
YrèrTnO n.° 766.286, de 31-8-66
Bar-Sorveteria e Empório N. S. de medorea. liquidificadores elétricas. enÔ.
minas lara pICE:2 e --.r :028 iaguiciaa e
Fátima Ltda,
Classe 41
aarne, reaistências elétricos. £:.t-vet,'Greo.
São Paulo
Cereais e conservas
esaufzia ventiTaclorea, paenlaa e buba
Tèrmo n.9 766.283, de 31-8-66
elatrieca, refletores, aal5gios
.pc9;,A2
P.Mà
Comércio de Roupas Feitas Yma Ltda.
feraao famas cla'ericca. °águia:a
São Paulo
fo'..sograficaa o cinemeográfiew. cama
'oallahaa elitricaa çarrafw tétoicos, se.
Classe 41
! ardores automáticos. lampa:loa coozonSorvetes
' haa de lua florescer:a.a. aparelhara de
I Ind. rasi1elr3m
1,:==7
osalunicaaao Intensa, esterilizado:as anTênnos ns. 766.287 a 766.289, do
bobinas, chaves elétricos.
.1ensaCorea.
31-8-66
:amuo:doma. toterraptorea. enaradca
Classe 36
Zimberknopf & Cia. Ltda.
7arrente, fuslveL apara.lhaa fcCográfican
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
O tompoa feitas aro geral: Agasalhoa
• chia=tográaicea. 1ilf2C:3 revelados.
álculoa, aparelhos do aproaiaventaio alpargatas, anáguas blusas
nação, obat-iours o iu -nrea máquinas
hwaa, botinas. blusões, boinas. baba
orra lavar roupas para oco
gAIJA DOS CEIIICAVOS
12rizow. bonés. capacetea. cartolas. cara
doméstico
çIEÇAD. 0230CãO. coletea. capas. &ale,
Classa 40
Classes: 36, 48 e 49
cadtecoLn. ca 'cotios. caapéuo. destoa
Móveis em geral, de metal, vidro, de
Titulo de estabelecimento
combinaçõzs. coapinfica. cial1ças
aço rradeirs, estofados ou não, inclutIo mahoras e de crianças. calções. cal
Classes: 15. 22 e 28
sive móvois para cocritórios: Armários,
co
Título de estabelecimento
camisas, camisolas, camiseta:a

armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcOes, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e cató„
conjuntos para dormitórios, • conjuntos
para sala de jantar e sala de visitaza
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cbsinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
cie rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divens, da:somava)
de madeira, espreguiçadeiras, esciaoasia
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
tnesinhasa mesinhao para rádio e teievia
são, mesinhas para televisão, anotcfuroo
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-cansas, prateleiras, porta-chaa
pées, sofás, sofáo-camas, travesseiros
vitrines
'armo n.° 766.294, de 31-8-66
Ravical Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

RAMPOLi
;MD. DRA@OLEORn
Liasse

Para distingiam Artigos de vectuarica
e roupas feitas em geral: Agasalhea,
aventais, alpargatas. anáguao blusa,
botas, botinas. blusões. boinata bebas,
dourca bonés. capacetes, cartolas. -cara.
ouçao Casacão, coletes, capao abales:
cachecols. calçados, chapauc. cinan
'Inç'as. combinações. corpinhoo calça°
le senhoras e da crianças, calças°. ed.»
cais. camisas, camisolao camisetas,
macas, ceroulas, colarinhos. cuelros.
Mios. casa cos; chinelos, dominós. calmo,
aeaotantasias, fardas para militare°, ao,
legials. fraldas. galochas. gravatas. 924
rec, ogtra de angaria. 'jaquetas. tanuêao
lunsao ligas, l'2OCCO, maneais. asalarl
malada montara. mandrião mantilhas. r..3='
ledo paloa. penhoar. pulover. peleritt5c3
sszeeres. shorts. sungas. atolas ouallociaa
,aeuans, pouches. polainas. aillaza aa 13z,'
'suspensórios. saldas de banho. sandálias,
rd.= c22 chambre, roupão. sobretudco,
olmo perneiras. quimonco. regalos,
tracw, turbantes, ternos, uniformo°
e vestidos
Têrnica
n.°
766.299, de 31-8-66
—
Indústria e Comércio cre Produtos Ah.'
mentidos Mileva Ltda
São Paulo

Ilreoned126\
Classe 41
Herva-doce, orégano, plmbenta rannroa
pipoca. polvilho, sagu, semola daCKd
go, tr;oza uva passas. aroma de baisraa
lha, bicarbonato de sódio, canela
Ccd
momila, cominhos, colorau,
rinha de mandioca, de milho, de racgo,
fulal. grão cia fel!cs, e lentlVya
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MARCAS DEPOSITADA'S
começará
Publicaçáo feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publie.ação
esse
prazo
poderá°
apresentar
suas
oposições
ao
,Departainscoo
a correr o prazo da 60 dias para a deferimento do pedido. Durante
com a eceicassas to registro requerida
. Nacional da Propriedade Industriai aqueles gus e. juiz arem prejudicados
, offirera....mar
Têrraos is.' 766.30 Se 766.306, da
pães,- paios.- pralines - pimenta. pós para tico, sacolas, sacos, saquinhos. sasilha.
,o6.298, de 31-8-66
:31-8-66
•
mes
para
acondiciinamento.
vasos,
iipudins, "pickles, peixes, presuntos. paFoto Flórida Ltda
Senda Distribuidora Comercial 'Ltda.
colas
são
incluidas
e
:araa.
colas
a
trio
ias, • petit-pois, pasSilhas, pizzas pudins:
1São-Paulo
Classe 8
"
!• •
queijos, rações balanceadas para,'am- em outras classes, para • borracha para
São Paulo
•
corturaes,,para
marceneiros,
para
sapa•
mais, -requeijões, sal, saga,. sardinhas,
sanduiches. sorvetes; suci de tomate, e de tairoS. paia vidros, pasta, adesiva para
• aser:ai .plástico e• Mgeral,
trutas,
torradas, tap:oca, tâmaras, talha"FLORIDA"
•
Classe 36
rim,
tremoços,
tortas,
tortas
para
aliBrasilete
Pará distinguir: Artigos ' de veetuários
mento de animais e aves. torrões
roupas feitas geral: Agasalho
'. Classe 8 • - toucinho 'e vinaue
aventais, • alpargatas, 'anáguas, blus.aS,
Filmes revelados
• Termo n.° '766.300, de 31-8-66
botas, botinas, blusões,' boinas. , babaClasses: 23 e .36
Termo n.° 766.295, de 31-8-66
TRAM ---- Trabalhos - Maa aais Ltda. douros, bonés, capacetes; cartolas, caraSinal de propaganda
Rêdes Elétricas Blesk Ltda. • São
Paulo
puças, casacão, toletes, capas, chatas;
•
Classes: 23 e 36 •
São Paulo
caahecolsa calçadoá,chapéu s- . cintos,
Frase de propagaada
cOrPinhos,
calças
'
cintas, combinações.
Termo n.Q. 766.307, de 31-8-66
da senhoras e de crianças._ calções. calCamisa — Comércio Exportação P
.ças, camisas, Camisolas,camisetas.
Importação S. A
cue...,s, ceroulas, colarinho' s, cueiros
Classe .55
São Paulo
saias,
casacos,
chinelos,
dominós,
achara
Trabalhos manuais
pes,, fantasias, fardas para militares, coVermos as. 766.301 . e 766 .302, de
legiais, fraldas, galochas, gravatas, for- "CE1USA"
3' -8-66
ros. ,ogos de - !ingeria. jaquetas. lagtiés.
IND. BRASILEIRA
:nd. Brasileira
rionfecções "lane Paula fatala.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias:
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paSão Paulo
Classe 33 •
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas:
Classe 8
Exportação e importação
peugas, pouches; polainas, pijamas. *puPara distinguir: baterias clétri .caa. chaVAIE PAULA"
Urra° n.9 766.308, de 31-8-66
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
ves elétricas, disjuntores elétricos, fias
Bazar Sagitário Ltda.
Brasileira
robe de chambre,. roupão. sobretudos,
elétricos, interuptores, fusíveis 3lugs,
São Paulo
suapensórios, saidas de banho, sandálias.
retificadores de corrente, tornadas e
Classe 28
sueteres, shorts, sungas. stolae ou siarias
transformadores
Pana distinguir: Artefatos de materiai
toucas, turbantes, ternos, uniformes
*skorrifo*
Urino n.° 766.296., de 31-8-66
e ' vestidos
plássico e de -nylon: Recip:entes Ia
Bras eira
Indústria e Comércio Juvá Ltda.
cados de material plástico, revestinsenTeimo n.° 766.303, de 31-8-66
Sá'o Paulo
tos confeccionados de substâncias ani-,
Marcenaria Larga Ltda.
Classe 12
mais e vegetas: Argolas açucareiros
- São Paulo
Argolas, agulhas de metal para croarmações para &cios, bules. bandejas.
chê e tricot, máquinas de costura e
bases para teletones, baldes. bacias bolpara bordar, alfinetes de metal, botões
sas, caixas, carteiras, chapas. Cabos
"LARGA" •
para roupa, canutilhos, colchetes, depara ferramentas • e utensílios. cruzetas.
'Ind. Brasileira
dais, fivelas, fechos, corrediços grifas
catxas para acondicionamento de alipara enteites de vestidos e presilhas
alentos caixa de mater:al plástico para
Classe. 40
baterias. coadores, copos, canecas: con- Móveis em 'geral, de metal, vidro, de
Termo n.° 766.309, de 31-8,66
chas. capas para álbuns e para lisaos aço, madeira, estofados ou não, incluSane- Mercado Barechal Laia.
cálices, cestos. castiçais para velas. sive . nióveis para escritórios: Armários,)
São Paulo
caixas para guarda de ibletos, cartu- armários para banheiro e para roupas
Classe 41
para usadaS, almofadas, -acolchoados para
"MARECHAL"
Alcachofras aletria, alho. aspargos chos coadores para chá. descanso
pratos,
copos
e
copinhos
de
.plásticoos
:móveis, bancos, balcões, banquetas.
Ind.
Brasileira;
,
açúcar. alimentos para animais. amido
para- soraetes, ca:xinhas de plástici bandejas domiciliares, berços, biombos,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta
cadeiras, carrinhos para . chá e café,
arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei- para sorvetes.' colherinnas. pasinhas. conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 41
garfinhos
de
plástico
para
sorvetes
fortonas banha, bacalhau. batatas. belas
para sala de -jantar e sala de visitas, Alfaces; agrião, couve-manteiga, repominhas
dt
plástico
para
sorvetes.
diSCaa
biscoitos, bombons bolachas, baunilha.
lho, espinafre, rabanetes, aenausas, couembreagen de material plástico. mnba- conjuntos para terraços, jardim e praia,
café em pó e em grão. camarão. canela lagens de tnater:al • plástico para starve- conjuntos de armários e gabinetes para ve-:flôr e escarolas, abacates, abacaxis,
em nau e em Pó. cacau. carnes, chá tes. estojos para objetos,. egmma s de copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras ameixas, bananas, caqui, figo, manga,
caramelis chocolates. confeitos, cravo
giratórias, cadeiras de • balanço, caixas mamão, larnjs, melncias e pêssegos
cereais. cominho, creme de le:te. cremes nylort esteiras, enfeites para- automó. de ,rádios; colchões, colchões de molas,
Termos ns, 766.310 'a 766.312, de
alimenticios. crocmetes. compotas, can- vá, massas anti-ruidos. escoadores de dispensas, divisões, divisas, discotecas
31-8-66
gira coalhada. castanho. cebola, condi psatos, funis. fôrmas para doces. fitas de madeira, espreguiçadeirai; escrivaniRepresentações D'Anjeau Ltda.
çacas. guarnições guarnipara
bolsas.
ilimentos,
colorantes.
mentos • para
nhas, estantes, guarda-roupas, Mesas,
. São Paulo
chouriços. dendê. doces, doces de fru- nições para porta-blocos, • guarnições raesinhas. mesinhas para rádio e televipara
Nuidificaderes
e"
para
batedeiras
tas espinafre essênclas alimentares. em
são,
mesinhas
para
televisão,
moldaras
CHATEAU D!',PTJAr
de frutas e legumes, gcarnições de mapodas, ervilhas..enxo vas, xtrato de toe terial plástico para utensílios e eibletos para quadros. porta-retratos, poltronas,
Ind. b§.rasi.i.elpa..
mate, farinhas alimentícias, favas fépoltronas-camas, prateleiraá, porta-chaClasse •1
culas flocos, farelo. fermentos. Miais guarnições para bolsas garfos. galerias p éus, sofás., sofás-camas, travesseiros e
para
cortinas.
farro
laminados,
plás.
Pós para refrescos, pós para pudim,
f:gos frios. 'auras secas naturais e criavitrines
pós para sorvetes, aveia, açúcar, azeitalizadas. glicose, goma de mascar. cios ticos lanche:ras, mantegueiras, inalas
Termo n.° 766.304, de 31-8-66
te ,bombons, bolos, balas, bolachas,
duras grânulos. grão de bici gellasaas. orinóis, prendestaras de roupas. Puxadore Lanches Batuíra Ltda.
banha, colorantes, caneals, cravos, com.
goiabada. geléias, herva doce %erva res de móvess. 'pires, pratcis p.álireiosto de frutas, em conserva, farinhas,
São Paulo
mate. hortaliças lagostas. linguas. leite ros. pás de cosinha, pedras pomes arti' para
vinagre, frutas sêcas e féculas
condensado. le.te em pó. legumes em nhas. recipientes, suportes, suportes Pu.
conserva, lentilhas, linguiça louro, m as gos protetores para documentos
Classe 43
tUATITIRA.*
alimentícias. mariscos, manteiga.-sa xadores de água para uso doméstico
Aguas
gazosas
artificiais, bebidas espuBrasileir&
"
margarina. marmelada tnacarrãi. vaia porta-copos, porta-n1que:s, porta-notas
mantes sem álcool, guaraná, gazosa, asa
porta-documensos
placas.
rebites
rodisa de tomate. mel e melado. mate. massências para refrigerantes, refrescos, reClasse 41
sas para mingaus. molhos milussoa guardanapos. saleiro. tubos, tiüelas Lancil:5 de aliche,
frigerantes, soda, suca de frutas, sifões e
pi.esunto,
os para ampolas. tubos Para sesia
mostarda. mortadela. nós moscada, no tub
xaropes
queijo,
salsichas,
roz-bife
e
churrascos
piás
gas, travessas, tipos
de material
Zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
•

BLESK

•
•

•

•

Qaart -feira. 19

DI,à. 1:110 OF!CIAL (Seção III)

Abril de 1967 1302

DEPOS TAÓAS
'anialicsaçáo loisa dá acóre20 com e WS. P2.0 do Cádiza dss Propriccizeo /liacittorxiai. •Dn data d3 ptsbl1aaa oasnoranr8
o soact oram dd Welasí Para o daaortasontá . da pedido. Durant,@ Caso oram' pai:~ apreaantar attaa oposiebes ao Deptsr~ata
da» . 1Prtspideat-adta • Entlettrial arp..sfflati que ao ¡ixig arem preduckleadas som (3 omeessM c24t gej.Wn4c, En-getwLiD
. • ,

Classe 42
ma, tratores agrícolas, válvidaa para pos, logos bordados, logos de casinha. minhas dt plástico para sorvetes, disco%
Para distinguir: Aguardentes, arieritis
máquinas agricoias
lençóis, mantas para camas, panos poro embreaCien de material plásstito. erntraaa
vos, anis, bitter, brandy, conhaque ceai,
casinha e panos de pratos, toalhas de tinem de inoter:al plástico para =.m,
Termo
n.°
766.316,
de
31a8-66
vejas. ternas, genebra,. gira kumel, licorosto e banho, toalhas de mesa. test- ma, estojos paro objetos, espumas do
•
Casa
Raviolino
de
Massas
Ltda.
res, nectar, punch, pipermint, rhum,
'Usas para jantar, toalhas para chá a nyloss. esteiras, enfeitea paro autuada,
São Paulo
sucos de frutas seio álc,00l, vinhos, ver-:
café, toalhas para banquetes, guarni- veia. massas criei-mit/os. escaatiores
mouth, vinhos espumantes, vinhos
ções para cama e mesa, toalhinhaa pratos. tural,% Rirmos para doses. titoR,
dRAVIOLIND N
quinados e 'whisky
(cobre pão)
paro .. laas, !uca% . guarniçfles evang.
:and Brasibeirai
[eche@ para porta-blocos. giaarat~
Termo n. 9 766.313, de 31-8-66.
Termo 'n.° 766.319, de 31-8-66
Auto Pasto Bengala 1. sda.
para IL:cpsid:.2icadores e para ilmeedeice.ffl
Tabacaria Lousã Ltda,
Classe 4i
São Paulo
k fariam e /agalana, gcarsatakaaa demaa
São Paulo
Massa para macarraa massas para piztestai plástico para . cateasáltoa o citojeac,
zas, massas para bolos. massa' par
çrâtirtakties
paro bolsas, gados, galeriaffl
v1
1=511
17
•
" BljeMALA"
pastéis, massas alitnentL:.as
para cortinas. Urro laminados, plárp
End. Bra.siloists
n
Ind.:Brasileira
Termo n.° 766 317, de 31 8-66
dam lancts,ltes. ~esmera% . alada@
:markt . preadedaram de 'roupas), istszadtas
Ferdyr Feramental• Técnico Ltda,
Classe 44
Classe 47
São Paulo
ma de móveis.' 'seroa, pratas. poliat:U
Fumo mui fõlha, em coada e em Talo. ros, ptle de
Para 'distinguir 'combustíveis, ltibrificancasinha, pedras pomes es`dd
tes, substâncias e produtos destinados à
fumo picado, desfiado e migado, aconaos protetw..3 para documentos. .uct•"PERNIL°
dicionado em latas, pacotes e quaisquer
iluminação e ao aquecimento: .álcool
nadozea de água para azo t~r_Éc,.)
motor, carvão • a .gás hidrocarboreto,
aULTOS recipirten adequados, charutos
, Ind. Brasilei*.
poeta-copos,
porta-nique;s, poen-anta%
gas metano. butano e propano, gás encigarrilhos e cigarros de paha; artigos
•
Classe II
garrafado, gás liquefeito, gasolina, grapara fumantes tais como: piteiras, ca- porta-documentos placas, rebitge acuala
vas lubrificantes, óleos combustíveis. Ferragens, ferramentas de hada efiried2 chimbos, cachimbos orientais (narqui abas, recipientes, suportes, suportes men
óleos lubrificantes, óleos destinados a Cutelaria em geral e outria ardgoa
leh), boquilhas; carteiras, cigarreiras guardanapos, saleiro, Garbo& tigeraas
metal a saber: Alicates. alavancas. ae . para cigarros e bolsas para fumo; is- tubos para ampolas, tubos casa serias
iluminação e ao aquecimento, óleos
mações de metal, abridores de la l-uza q ueiros, resíduos de 'fumo e rapé, palha ges, aravessas, tipos de material placa
para amortecedores, petróleo e
arame liso ou torvado, assadeiras. aça. para cigarros, em carteiras ou bobinas, tico. sacolas, sacos, saga:tabas, vasilhaa
querosene
mas para acoadiclinamento, vasos. aça
careiros: brocas, bigornas, basaae2ma
rapé. cama para ft=sts
Termo n.° 766.315, de 31-8-66
n andeilaa, bacias, baldes, blinhordezes;
caras. colas a trio e colas são incluldass
Reflorestadara Brasileira S. A. —
Termo
n.
9
766 320. de 31-8-66
era outras classes, para borracha, paro
bules: caditthea, cadeados. cassiçaita
.
EBRASA
Armando Vida
costumes, para marceneiros, para capa=
lheres para pedreiros. correntes, cabides
São Paulo
•
traros. para vidros pasta adesiva pas'a
chaves; cremones, chaves de parafusea
São Paulo
material plástico e mnewl
conexões para encanamento, COlUttaa.
caixas de metal para portões, canoa de
JZOKTICa'
Tenra° n.° 766 323, de 31,3-66
cabeções, canecas. aipos, coa/lanem'
LiiL Brasileire
.'ao ZSEV% ara
itcflorestadora Brasileira S, A.
para acondiciessamento de almen Soa
REBRASA
meará. chaves de tenda chaves tsgleaa
/
São Paulo
Cla,sc
Maquinas e utensílios para serem Usa- caldeirões, caçarolas. chaleiras, entesei'
das exclusivamente ,
ciog251
na agricultura e tais, conchas coadores: distintivos, doTerina a.° 766.321, de 31-8-66
horticultura a saber: arados abridores bradiças; enxadas, enxadões. esferas
muszom
Maria
Claar'si
R,
aetto
de
&acara
de sulcos, adubacleiras, ancinhos me- engates, esgu:chos. enfeites para arraias
São Paulo •
cânicos e em p ilhadores combinados, estribos, esferas para arreios, •spisma.
.1susA.
arraia-adores mecânicos pare agricul- deiraa; formões. 'miam ferro para aorta,
"Fa.CCFRA,V
tura, batedeiras para acerais, bombas capim. ferrolhis, facas. facões, fecha
iais 33
,rid.0 Brasileira'
Titulo
para adubar, ceitadetras, carpideiras duras ferro comum a carvão, feruteiras
ceitailos para arroz, charruas para agri- tants, fôrmas para doces, freios para
Termo n.9 766.328, de 31-8-65
ccItura cultivadores, debulhadores, estradas de ferro, frigídeiras; gane:aos.
r.)
Mecânica 011-Wagen Ltda,
destocadores, dcseategradores; esmaga- ;irelhaa, gar tós, ganchos para quadros
Artigos fcaograficos e similares
São Paulo
dores para a agricultura escarrificado- gonzis para darruagens: ir.signias: liTermo a.' 766.322, de 31-8-66
res. enchovadeires, faca á para máqui- mas, 'lâminas, liroreiros. latas de lias;
Irmãos 5/1azzaferrc e:, Cia. Ltda,
uLI-TIWE2 -nas agrícolas ferradeiras gadanhos, lurras; machadasàas, molas para acesa
S. Paule
garras para . arado, grades de discos molas para sresseztanas, martelos. d22•
São Paulo
ou destes, máquinas batedeiras para retas. matrizes: navalham mias; Pá s. 1:22çz-nly.avc:).
Clase 53
agricultura máquinas inseticidas má- seiraa, porta-preo, porta-jóias. palitseirea
2aid.
efoa"
Titulo
quinas vaporizadoras, máquinas de gol, parafusos, picões, portar-par jsza
(2.z.-3e
fundir, máquinas niveladoras de terra. panelas, roldanas, ralos para p:aa, saiba
Termos as, 766.324 e /66.325, de
Para distinguir: Arae2atca de material
máquinas perfuradoras para a agricul- tes. regadores; serviços de chá e
31-8.66
plástico e de ny/ca: Rec.laiesseas fabritura marminas de plantar, motochar- serras, serrotes, sachas.
"MAM" Editorial Ltda.
carrolha;
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de souraS, talheres atlhadeiras, torqueze caêas de material plilstiço, r2.vestiroca.
çrio Paulo
roçar, de seimear; para ' asfaltes; de tenazes, travadeiras, telas dt arame, tw- toa confeccionada: ..ça: subisniciaa
torquir de triturar, de, esfarelar terra, aelras, trincos. tuboa para encanamento mala o vegetais: Argolas. açucareiros.
para irrigação, para matar formigas e trilhos para pintas de correr, taças, ennações para 6celes, buks, bandejara
outros insetos, para borrifar e pulveri- travessas, turibulon; vacoa, vasllhniacu bares para telaásnaa, baldes. baciaa balCndsBrao04231
sas. eclusa, cartelez-4, clia;;a3. cabes
zar desinfetantes, para adubar, para
e verruma
para 1/erramentr.s e utenaillaa. cruaetasa.
agitar e espalhai' palha, para colher
Classe 38
Termo n.9 766.318, des31-8456
caixas para acorsCationamento da ali- Blocas para correspondência, blocai
algodão, para colher cereais máquinas
Textil
São
Lucas
L.:da.
mentos caixa de mater:al plástico para para anotações, cadernetas, cadernesa
amassadoras para sins agrícolas, de
São Paulo
baterias, coadores. copos. canecas, cara- cartões de visitas, cartões comerclais
cortar árvores, para espalhar, para capinas, máquinas combinadas para azúna. capas para C,Ibuns e para ilVTG3 cartões indicas, cadernos escolares, cara
mear e cultivar, de desbanar, para encálices, cestos, castiçais Rara velas. tões em branco envelopes. etiquetas. U24
4VOIZSWJ
sacar, máquinas e ancinhos para farracaixas para guarda de Masca, carair- fulas, kas livras de contabilidade. cas
nd0 Brasileir
,
gens, máquinas toscadora& ordenado.
-hos. coadores para chá, descasaras paira tas pro?'2saórias. papel para escreveao
ras mecânicas, raladores mecânicos, romatos. copos e copinisos de plás2lcoos
Classe 37
recama, róSulos, rótulos de papel 1
los compressores para a agricultura Roupas brancas para cama e mesa: nara soraetes, cairinhas de plastici
Clame 32
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras. Acolchçoacloa para camas, colchas, co- pa sorvetes. colhesinnas. pasinhaa. Para distinguir: Álbuns, cilasanaqua
marcadores de terra, tosadores de gra bertores, esfregões, fronhas, guardana- gartinhos de plástico para sorveu(); for. anuários, boletim, catellars;=, ttsamas
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MIRMITnle11.07.2,

MARCAS JE,0051T-ADAS
Publicação tette de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
es eurrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranee esse prazo, poderão apresentar sues oposições ao *Departamenvo
Nacional da Pro p riedade Industrial a quales mo se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido
•••••nn•

para unide rádios,0 colchões. colchões de tnola,s, gótas, tiras de bor.acha para elabora- weilõs, rações balanceadas
anis, requeijões, sai. sagu, urdir:Moa,
ção de substâncias autrin"as
dispensas, divisões, df:lans, discotecas
ondulo:les. salsichas, salamea, sopas =de made,ra, espreguiçadeiras, escrivaniTermo n.° 766 .334, de 31-8-66
nhas, estantes. g [tarda-roupas, mesas, Tribras Comercio e Importação Ltda . renas; torradas, tapioca, tâmaras, talhama tremoços. tortas tortas para alitnesinhas. mesinhas para rádio e tiSão Paulo
mento de animais e aves, torrões,
são, mesinhas para teltvisão. molduras.
toticinhc e vinaere
para quadros, porta-retratos, poltronas.
TRIBRAS
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaBraelleir_t.
Tinano n.9 766.337, de 31-8-66
• Ind..
péus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
"Perdoe" Mecânica de Precisão Ltda.
rq G
vitrines
São Paulo
Classe 47
Incl. Bracileira
• Térnio n.° 766 332, de 3l8-66
Para distinguir combustiveis, lubrificam'
FEFTOU
13emarvi -- Comercial de Automóveis tes, substâncias e produtos destinados
Indo Bras/2..02,ra
Ltda .
iluminação e ao aquecimento: álcool
tsersea,....;
Chouriç,J,
Rmiln
motor. carvão a gás hidrocaTboreto.
Chouriço, carnes fres ‘ .as, catues
Classe 6
gás metano. butano e propano, gás en.
miadas ,citenes congeladas. iniudos,
qarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra, Para distingtur: Máquinas industriais de
:aves abatidas, linguiça, língua, peixes
óleos combustíveis. precisão., motores e suas partes inte.sm conservas, presuntos paios, saisi_
Indástria 1.;.rasi1eire Meeislubrificantes,
lubrificantes, óleos destinados à grantes, partes integrantes de máquitçhas, toucinho, carne em conserva,
nas industriais, mecânica especializada
iluminação e ao aquecimento, óleos
Classe 21
ne saca, godeguin, miolos lombo e
em máquinas de precisão
para amortecedores, petróleo e•
Para
assinalar:
Veículos
motorizados
e
ripas
çuerosene
tuas partes
Termo n.9 766.339, de 31-8-66
Termo n. 9 766.330, de 31-8.66
.Agenciamentos
patiro
Realtur S
Tèrmo n.° 766.335, de 31-8-66
• Tann° n.° 766.333, de 31-8-66
Indústria de Móveis ?Masca Ltda .
Instituto de Educação Fisica Areie
1010- r-tcla
.
Artefatos
de
Borracha
São PM, lo
Ltda.
REILTOR
São Paulo
São Paulo
ALASC A
Rege. ra
fE ambuce •
Brasileira
1010

livros. peças teatrais e cinematográfi.
pi ° granias de radlo . e televisão
yubIa ações. revistas. terninhas - impres
sus e programas cn canses
'J'arino n.° 766.329, de 31.8- 6
Prigoritit o "G" :..tcla
São PPUI0

Ind. Braellelra

LiaS. n30

Móveis em geral, de metal, vidro, de
madeira, estofados ou não, incluative móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
?asadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços. biombos,
:Cadeiras, carrintaos para chá e° café.
Conjuntos para domitórios, conjuntos
jpara sala de jantar e sala de visitas,
'conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes pa-a
Mapa e cosinha. cairias., cabides, cadeiras
igiratórias, cadeitas de balanço, caixas
Ide rádios, colchões, colchões de molas,
lalispensas, divisões, divans, discotecas
{te madeira, espregulçadeiraS, escrivaniBalias, estantes, guarda-roupas, mesas,
Casinhas. mesinhas para rádio e televiaão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poli:lanas,
jpoltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás., sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 766.331, de 31-8-66
lEstofanapa" — Indústria e Comércio
de Estofamentos Lida
São Paulo
•

s-iaasit
Para distinguir: Arretatos de fa...aacha
horracha, artefatos de borracha Pari
veiculos artefatos • de borracha não in
cluidos em outras classes; Arruelas ar
golas amortecedores, assentos para ca
leiras, borrachas para aros batentes di
cofre, buchas de estabilizador buchas
buchas para hunelo. oatente de marta
batente de chassis, bicos paia mamada/
ras, braçadeiras, bocais, bases pare te
!done*, borrachas para carrivroa
Piai& bõrracha para amortecedores
bainhas de borracha Para rédeas, eochla
de motor, câmaras de ar,. chupetas. cor
deles maasiCos de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros. calços de nor
racha, chapas e centros, de mesa cor
das de borracha, cápsulas de borracha
parac marco de mesa, calços de borra
cita para máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiraa desentupideiras
discos de mesa, descanso para pratos
encostos, eu:bolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em guebiajactc
para ortieiras. fios de borracha lisos
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis. guarnições para veículos
Macheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borr ESTOFEM
racha manoplas, maçanetas. protela
¡Ind. Brasileira/
res para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe
Classe 40
A/Viveis em geral, de metal, vidro, de dai de partida. paras para businas
alço madeira, estofados ou não, inclu- pratinhos. pnekimáticos, pontas de bor
Ove móveis para escritórios: Armários, sepoa 'amainai a setatkaq eaud Noa.
armários para banheiro e para roupas massiças, rodízios, revestimentos da
'asadas, almofadas, acolchoados para aarracha, rodas de borracha para mó móveis, bancos, balcões, banquetas, veia. sanfonas de vácuo, suportes de
bandejas domiciliares, berços. biombos, motor sapatas do pedal do breque, ae
Cadeiras, carrinhos para chá e café, sembaio e isolador, Suportes, semi
conjuntos para dormitórios, conjuntos pneumáticos, Auportes de câmbio. san
,ara sala de jantar e sala de visitas. 'ocas de partidas, saltos, solas e solados
Conjuntos para terraços, jardim e praia, de borracha surdinas de borracha- para
conjuntos de armários e gabinetes para aplicação aos çios telegráficos e tele16
aopa e cosinha, camas cabides, cadeiras !ticos. travadores de porta, tigelas
wintórins, cr.d1:iras de balanço. cales tigelas, ta mpas de borracha para conta

INSTITUTO 1/5
EDUCAÇIO FISICA
ARETÉ LTDA.

•
Nome comercial
Termo n. 9 766.336, de 31-8-66
Mercearia Nações Unidas Ltda..
São P2,,io

Classe 33
Tateio
Termo n.° 766 .340, de 31-8-66
Realtur S. A. Agenciamentos •
São Paulo -

BBLATIM

NAÇOES
Ind. Brasileira

13E LO HOBIZONTIN

Classe Cl
4kachotras.. aletria alho. eapargoa
xales?. alimentos para animais. amido
imfnecuss. ameixas, .esnendiptca. araruta
121.02 , . atum, avela. aveltia, -rate naka
:oram_ banha. 'oacallattai batatas. baleia
ascoltos. bombons. bolachas. baunilha
até em pé e em grão. camarão. ermida
wo nau 'e em pó. cacau. carnes, chA
aramelos, chocolates. confeitos, crave
ereetis cominho. crena de leite, cremelitmentidos croquetes, compotas cac.
aica. coalhada. „ ea.stanha. cabala enfiai
mentos para alimentos, colorantee
atiouriços. dendê. doces, doces de feiu
asolnálre, aksências alimentarei), em
ladata, ervilhas. eniroves. extrato de to
mate, • farinhas alimentícias. favas, ff`
aulas, Flocos, tareio, fermentos, lellth
tipos. frios frutas dane naturais e crus
:abadas: glicose, goma de mascar, go
auras. grânulos, grão de bico, gelatina
loiabada. geléias, berva doce, herv:
nate, hortaliças: lagostas- línguas.
°adensado, leite em n6. leqnrees etn
:olaserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
allenenticias. mariscos. Manteiga
nargarina marmelada- inacarrila mas
cPe tomate. mel e melado mate. mas
,as para -mingaus, molhos. rnoluscro
nostarda. mortadela nós narsk.nde no
-es, óleos comestiveis. ostras ovas
,ates. paios. aralinês pimenta pós par
pickles. oelaas prestamos pa
és. petit-pois, pastilhas pizzas pudins

Classe 33
Termo n,9 766.338, de 31-8-66
Marquerit Kazouris dos Reys
São Paulo

ILHA DO SOL _ •
Ind.. Brasil~
Classe lá
distinguir: Materiais para cotitstris,ties e decoraebes: Argamassas, argila.
¡rema, azulejos. batentes, balaustres. bloIS de :talento, blocos para pavimenta,
.ão, calhas; cimento. cal, cr& chapas
rolantes. caibros. caixilhos. colunas.
+tapas para coberturas, caixas dágua.
aixas de descarga paro custos. edifica8es premoldadas. estuque, emulsão de
'ase astáltico, estacas. esquadrias. estruaras metálicas vara construatlea: lamaas de metal. ladrilhos. lambris. luvas
'r 'unção. laqes, i ngeotas. material Isoante contra frio e calor. manilhas. manas para revestimentos de paridas. maletras para construções, mosaicos. proatos de base asláltico; produtos para
amar impermea'nilizantes as aromasis ir cimento e cal. 'hidráulica. pedraPio, produtoa betuminosos, impermea!ft:uvas 'tono-tos ou sob outras formas
are revtsti mento e outros como na pa. eatacão n,. cas ornamentais de
e naredes.
-Lento OU geçtz,:, oara
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MARCAS

DEFOS TA AS

Publicaçâo feita de acórdo com o art . 130 do Código da P,•oprieciaae Induzam). Da cl.ata ris py blicriçâo começara
corro o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante PC.30 prazo pocierâo apraaentra saias oposiçóes ao la oaritsusants.
s. Nacional da Propriedado Industriai awides que se julg eram prejudicados com e aweerzt . ..9 Cn registro Paguei :C.a,
•••••••nnn.C.2,-,S.1

cinematográficas 9roç; 'Jamas
:Noas
papel para forrar cursas. massas anti 'as. reboques, radiadoras para veiculo
circenses
acidas para uso nas construções, par sodas para veiculas, chns. triciclos. o
Clasae 21
queses, portas. portões, pisos. soleiras santas para veiculas, vagões, velocipe
ira 31st • nquirt Veiculos c suas parte:
paro smreas, tijolos. tubos de concreto. dea, varetas de contrõle do afogados . e
talhas. tacos. tubos de ventilaçâo. ran. acelerador tróleis troleibus, varães ds :iregrarites: Aros para bicicietas. auto
laveis auto-ca ti:nades, avlieo, amor
carros, toletes para carros
ques de cimento. vigas, o/gamar:os e
wedores amvancas e cãmhro. barcos
Classe 32
vitrôs
Para distinguir: Albuns, almanaqueS
-clve s. braços para veiemos. Weide.
Têm° n.° 766.341, de 31-8-66
.5, carrii.';os de mão e carretas. czimlanuários, boletins, cal:É:Jogos. jornais.
"Vip-Tur - S. A. Viagens Internado- livros, peças teatrais e cinematograii. 41onefes, carros ambulantes, cá-Minho-as
Passagens, Turismo e AgenciaFros. tratoree. carros-berços.' carros
programas de radio e televisão
c.
mentos
riques carrosarrigadores. carro. car
publicações. revistas. tolhinhas impreS
São Paillo
Nas, c.arrocerias. chassis, chapas Cif
sas e. programas circenses
warcs para veiculos. cubos de veiculas
Classe 38
VIP e TUR
Blocos de papel para cartas, brochuras oaed , çoa para veiculas. direção. desliBelo Horizonte—MG
não impressas, cartões e cartolinas, ca- assfairas estribos escadas rolantes. ele.
dernos escolares e para desenhos, enve- yaoree para passageiros e para carga
Classe 33
lopes, caixas de papelão, livros em unares para carros. Ci2OS de direção
tudo
branco, mata-borrão, papelão, papel al- -rema. fronteiras para veiculas, guidão
massa, papel crepon e de seda, papel eotocicletas, inotocargas moto turgoes
Térmo n.° 766.342, de 31-8-66
os...motivas lanchas motociclos, molas
celulose, papel higiênico e sacos de
"Vip-Tur" S. A. Viagens Internacionantoelaa. fravici.á ônibus. para-sboques
papel
nais — Passagens, Turismo e Agencialana-lamas 1)9' pantões
ventos
Têrmo n.° 766.346, de 31-8-66 •
:idas para bicicletas. ralos para tacicle.
ealtur S A. Agenciamentos
São Paulo
•.
as, rebuoue .01-1s adores para veiculas.
São Paulo
aadas para uanilas setana triciclos, ti.
varetas de contrele do afagados e
TUR
:celerado/ raieis troieibus varaea
I94z
carros. toletes para carros
Classe 33
Título
Termos os. 766.343 a 766.345, de
31-8-66
Ranhos 5,. A. Agenciamentos
São Paulo

Classe 38
Álbuns para rctratos, blocos para correspondência. bobinas, brochuras não
Popressas, cadernos de escrever, cartões
de visitas, envelopes, encadernação da
papel, etiquetas, fôlhas indicas, faturas.
fichas, guardanapos; livros não impars.
soa, livros fiscais, livros de contabilidade; notas promissórias; ornamentos de
papel transparente: papel para alesenhus
e papel para imprimir
•s
Classes: 21. 32, 35, 38. 41. 42 43 e 33
Térmo n.9 766.350, de 31-8-66
Insígnia comercial
Restitui. S. A. Agenciamentos
Têrzno n.° 766.347, de 31-8-66
São Paulo
Realtur S. A. Agenciamentos
Silo Paulo

111~2

'Santos —Esta'do S. Peara
tNIC). BRASILEIRA

Caisaint
raro distinguir: Veiculas t mas varam
asataorantes: Aros soera bati:latas atito
mõvelo. auto-caminaÕes, aviaes amor
eaccdpaos alavancas de etbablo barcoe
h76Clesea braços para veículos. hiciele.
fiDa. carrinhos de mar e camelas
eboiaais carros ambulantes caminhões
=aia, tratores carros-berços carroa.
tanques carrossIrrigadores, carros car
farsas. carrocerias. chaaris, chapas cie
cubares para veículos, cubos de veiculas
cacallthos para mai:primas de escrever
coaredicos p ara veículos direção. desh
çailelran. estribos, escadas rolantes ele
vadores para oassapeiros e para carga
p ilaste° ' I ra ceras eixos de ciirecãe
lsrboa. Sronteirs tiara veiculara guidão
bconsotivaz ;Rochas, motociclos. molas
, cicletas, sootocargas. moto furgões
csael'o
unisívelas navios emibuc. para-choaues
para-brio:is, pedala. penteies
orosaman para facieletaa, raios para Weide

Termos ns. 766.348, 766.349 e 766.370.
de 31-8-66
Realtur S. A. Agenciamentos
São Paulo

Termos as. 76'5.353 e 766-. -3-51, -de"31-8-66 .
li aar S. A, Agem:Min:na»;
São Paulo

IP GARD
Ind. Brasileira
-aao
Cartões sociais, isto c. cai loas 1,1n"s •
sos contendo felicitações, pesamos. c ,avites, agradecimailaa, e para pasocs•
estojos contendo Cal' teK'S sociais ilidi:.' tas e rótulos, artigos de papelaria pa
pel de côcia especas para escrever; envelopes: papel dc embrulho; livros nass
esc), res
rressos, r
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas.
anuários álbuns impressos, boletins. satálogos, edições impresaas, revistas, órgãos de publiaidades. programas radiotônicos, rádio-televisionadas, peças c.acrsas e cinematográficas, progranns
circenses
Termo P." 766.357, de 31-8-66.
Realrur S A. Agenciamentos
São Paulo

BANCO DE FERIAS

Ind. Brasileira

Têrmo nal 766.358, de 31-8.66
Realtur S. A. Agenciamentos
São Paulo

BANCO DO TURISMO
Tão Paulo . — Capital
Classes:. 32 e 38
Titulo

%),

Classe 33
Título

eltvisionados. peças teatrais e cimm - atoirgra fiCaS C programas

Clamses : 21. 32. 38. 35 41. 42, 43.
94 e 33
Insígnia
Têrmos ns, 766.35 le 765.352. de
31-8-66
Realtur S. A. Agenciamentos
São Paulo

VIP CREDICM n
Ind. Brasileira

_
Têrmos as. 766.355/e 766.356, de
31-8-66
Reabrir S. A. Agenciamentos
S,,o Paulo

REAL TURISMO
Ind, Brasileira

Classe 38
Para distinguir impressos em gerai. e
artefatos de papel e papelão. aplicas.
bandejas, de papelão, blocos de papel.
cartões comerciais e de visita, cadernos,
Class: 38
Ações. apólices. castões corrarciais e ch copos de papel duplicatas, envelopes,
visitas, cheques, cupans, debêntures, du- fichas, folhinhas e-embalagens de papel
plicatas, envelopes de qualqu•r tipo, eti e papelão, guardanapos de pael. notas
atletas impressas, faturas. folhinhas Mi promissórias, papéis de carme, papel
pressas. letras de câmbio. notas promis higiênico, papel de embrulho, papei
sórias,
papéis de carta, recibos e rótulos almasso. papel de escrever, pastas do
Cirsqe
papelão, pratinhos de papelão
Classe 32
Para dist l nguir: Almanaques acendas
Classe 32
wa distinguir alananaqueta agendas
anuários. ãlbuns impressos, boletins c.a
/ara dist:natas: Almanaques. ageralan.
calogos, edições impressas, revias:as. ar sisaár l os, álbuns. impresso% boletins
anárlos, álbuns impressos. boletins setOlogos, edições impresaci. folhetos
nãos de pablicidacles. aroeiras/las radio
alogoa ediçeas Impressas, revictas, éz-lacra,
programas
sal:orara:az
c
ródis
fônicos. ddlo-felevisicsimino, peças tes.
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MAOCAS [DEPOSITADAS
Publicação feita do acordo com o art . 130 do Cocha° do Pro p riedade Industrial f`a data da publicação começara

a e unia o prazo de 60 dias para o deferimento, do pedida Durante esse prazo podara° apresentar suas oposiçõea ao Departaaarento
Rtle,e/onat da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem Prejudicadas com a atmessão 'aa registrei requentas
qaop de publicidades, programas radio

tôteicos. rádio-televisionadas. peças tes.
mais e cie rmatog ra ti WS answer as
CIVCCZISCI,

Termos as. 766.359 e 766.360, de
31-8-66
ítealtur S. A. Agenciamentos
São Paulo

CARTÃO ESPECIAL,
REALTUR
Ind.

Brasileira,

Tersino n." 766.364, de 31-8-66
logos di lingerte, Jaquetas, laquês
Têrmos as: 766.373 e 766.374, de
"Vip-Tur" S. A. Viagens internaciovs
ligas. Lenços, mantos, meias.
31-8-66
nais — Passagans; Turismo e Agencia- nratis, mantas, mandriar), mastiihas,
R. Siroky ti Cia. 'Ltda.
••Ss. nelas, penhoar. pulover. pelerinas.
s stitos •
SS
- o Paulo
peuems, pouches, polainas, pijamas, puSao Paulo
nhos, perneiras, quinionos. regalos,
MOTÓTRON
•obe de chambre. roupão, sobretudos.
VIP%-'TUR
Indústria Brasileira
.uspensorios, saldas de bania, sandffisas.
nat4 -Rio Grande
meteres. shorts, sungas, stolas ou (amaça
Classe
toucas. turbarias, ternos, unitortnes
ao Norte
Um dispositivo eletrônico de segurança
e vestidos
aplicável a motores de' explosão
ASS2
Termo n. 9 766.369, de 31a8-66'
Classe 21
lutá •
Realtur S. A. Agenciamentos
Uni diapositivo destinado a acusar enSão P. r:
Termo n.° 766.365, de 31-8-66
cesso de temperatura, adaptável a man"Vip-Tur" S. A. Viagens Internadogueiras de veículos
nais — Passagens, Turismo e AgenciaTeimo
n.9 766.375, de 31-8-66
'
mentos
junkar — Mecânica e Peças Para
São Paula
Autos Ltda.

Clases •58
Asões,. apólices, cartões comerciais
de visitas, cheques, cupons, debilaitures
(Mancaras. enVdopes de ,quaiquaz tipo:
VI? n Tra'
etiquetas impressas, fatura, folhinha
•Porto Alegre-RS
imareSeas, learis de cambio, notas pra
nussórias, papai sde carta, recibos e
Classe 33
rótulos
Classe 52
•
Para dist agua. : Almanaques. agendas
Termo n.9 766.366, de 31-8-66
anuailas a.buris impressos. boletins ca "Vip-Tur" S. A. Viagens InternacioiSicusos. edições impressas, revistas. or nais — Passagens, Turismo e Agenciaaios de pubiicidadss. • programas racho
r .autos
tónicos rádio-reis visionadas peças tia
Classes:- 32, 38, 21, ai, -.IS, 13, 35 e 33
São Paulo
tr s . 5 e. Ciflr ma rosirál"
programas
Insignia
sarsanses
Termo n.° 766.368, de 31-8-66
Urino n." 766.361, de 31-8-66
VII' --TUB
Realtur S. A. Agenciamentos
Ranhar S. A. Agenciamentos
São Paulo
o -23
Rio
de
Janeir
São Paulo

•

HEAM9731

Classe 33

REALWUR
SLA Á ~OS'

Termo n. 9 766.367, de 31-8-66
"Vip-Tur" S. A. Viagens InternacioNome comercial
nais — Passagens. Turismo e Agencia--mtos
Termo n.° 766.372, de 31-8-66
Pau/o
Jovem Guarda (Administração e Parti.
cipações) Ltda.

Class( 32
-Para. 1 s l ,notili xImanaaties, agi-a 1
annarsos álbuns imoressos boletins. ca
ra iaaos. ediçõis impressas. revistas, ôt
SN) Paula
gãos de pubncidades, orógrarnas raspo
VIP -TUR
tónicos. radio reirvisionacias, peças rea
S g- 0=2, ?eulc-Capital
traae ciasmatogralicas. programas
NO]) -BALL
• eirsenses
Classe 33
Indo Braso
Tearno n." 766.362, de 31-8-66
;Vip-Tur" S. A.. Viagens InternacioTermo ia° 766T-371, de-31:8--66
nais - Passagens, Turismo e Agencia- jovem Guarda (Administração e _PartiClasse 36
ff • sa t,os
cipações) Ltda.'
Para distinguir: Artigos de vestuário
.;
S:o Paulo
e roupas feitas em geral: Agasallsoa
S:as Paulo
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão, coletes, capas, chatas
Salvwde2,-:Delaia'
--9ARNABY SMEET
cachecols. •calçados, * chapéus, cintos
cintas, ' combinações, corpinhos, calças
Braso
Ind0
:'se 33
de senhoras e de criança:s, calções, cal.
'nado
ças, camisas, camisolas, camisetas
aaasse 36
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Termo 11. 9 766.363 de 31-8-66
para
distnguir:
Artigos de vestuários salas, casacos, chinelos, dominós, achar.
"Vip-Tur" S. A. Viagens Internacidrais — Passagsas, Turismo e Agencia-. • roupas feitas em geral: Agasalhos. pes, fantasias, fardas para militares. co'ventai alpargatas. anáguas. 'blusas legiais, fraldas, galochas, gravatas, gots
s sntos
-« botinas, blusões, boinas, baba- ros. logos dt (ingeria. Jaquetas. laquês
S-io Paulo
datiros. bonés. capaCetes, cartolas. 'tara uvas, ligas, lenços. mantôs. meias
atiças, casacão, coletes, capaz, chales. maiôs, mantas, rnandribo, mastilhas. ma.
• achecols. calçados, chapéus. cintos. etós. palas, penhoar, pulover. pelerinas
P intas, combinações, corpinhos. calçaa ocupa, pouches, polainas, pilatnas. pu.
VIP -TUR
Is senhoras e de crianças, calções, cal- altos, perneiras, qulinonos, regalos
Recife -Pernambuco,
;as, camisas camisolas, camisetas. robe de chambre. roupão, sobretudos
suadas. ceroulas: colarinhos, cueiros suspensórios, saldas de banho, sandálias
'airm, casacos, chinelos, dominós, achar- sueteres, shorts. sungas, _stolas ou -idacIts
Classe 33
es. fantasias, fardas para militares, cotoucas, turbantts. Carnosa uniformes
' Vítulo
egials, fraldas, galochas. gravatas, gore vestidos

São

Paulo

JUNKAR
Indústria Brasileira
(alasse 21
Para disanguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviõeo, amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passage:ros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas mota furgões,
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para 61c:c icias, raios para bicicletas, reboque. radiadores para veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas Je contraia do afogador e
acelerador, trolei , troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n,° 766.376, de 31-8-66
Sociedade Importadora Urano Ltda.
São Paulo

M„P.F.
Indústria- Brasileirg
Classe 41
Farinha alimentícia
Termo n.° 766.377, de 31-8-66
Cia. Editõra Medico-Biológica
Brasileira
São Paulo

ninrIsTA Busuarna ra ESMOS
arlinaos i BIOLSGICOS°
Classe 32
Uma publicação periadlca
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Da datas do publicaçO oomeçará
Publicaçao feita de acordo som o art. 130 do Código do ProprIedado
go apresenta suas oposiches Me Departamento
o prazo do 60 dias para e deferimento do pedido. Durs.nto asse pulso poder
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ao julgarem prejudicados cosa e soisusessAe t registro requeritâO
eaeo.PC..

j
Termo n.. /66.378, de 31-8-66
Engsnharia Estrunorte Indústria e )
Comércio Ltda.
Pernambuco

ENGENHARIA
ESTRONDEIE INDUSTRIA
COMÉRCIO IML
Nome comercial
Termo n.° 766.379, de 31.8-66
Cassa Barreira Ltda
.
Pernambuco

tzsa anu
Nome comercial
Termo n.9 766.380, de 31-8-66
Casa Bareira Ltda.
• Pernambuco

Can arveira

'vêm° n.° 766.384, de 31-8-66
.
Geraldo Louro
Rio Grande do Sul

Caro m Perto
Neve
Classe á.
Para distinguir: Atuns. almanaques
anuários, boletins. catálogis jornais
livros, peças teatrais e cinematográti
sas, programas de rádio t televisão
publicações. revistas. folhinhas tmçres
sas e programas circenses
Termo n.° 766.385, de 3141 ‘"
Geraldo. Louro
Rio Grande do Sul

Gama Parto
Alegre
indústria. Brasileir-à

Classes: 11, 21 e 39
Glas.se 36
Titulo
Para distinguir; Artigos de vestuários,
roupas teitas em gerai: Agasalhos
Termo n.9 766.381, de 31-8-66
Banco Crefisul de Investimento S. A. ventais, alpargatas. anáguas. blusas
atas. botinas. blusões. boinas. baba
Rio Grande do Sul
'ouros, bonés. capaceies. ca rroias. rara
laças. casacão, coletes, capas. chsles.
achecols. calçados. . chapéus. cintos.
Intua. combinações. corpinhos. calças
ie senhoras e de crianças, calções. cal-as. camisas. camisolas. camisetas
-usam ceroulas. colarinhos. cueiros
sias. casacos. chinelos. dominós. achares. fantasias fardas para militares. coe
.giais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
os, fogos dt lingerie. jaquetas, !actues
'Nome comercial
avas, ligas, lenços. mant8s. meias
nai8s, mantas. mandribo, mastilhas. asaTermo n.° 766.382, de 31-8-66
Banco Crefisstl de Investimento" S. A. Prós, palas. penhoar. pulover. pelerinas
tisanas. ponches. polainas. pliamas. ou.
Rio Grande do Sul
thos, perneiras, quimonos. regalos
-abe de Chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
susteres, shorts. sungas. stolas ou Glacio
toucas. turbantts. ternos. uniformes

5aNce Enfiei do
Investindo

ane Crefini
1-vesiieesto

Classe 33
Titulo
Termo n.° 766.383, de 31-8-66
Olaria Real Ltda.
Rio Grande do Sul

RE

.4\

Ihiclástria Brasileirt
Clases 16
Telhas e tijolos

-vestidos

Termo n.° 766.386, de 31-8-66
GeraldO Louro
Rio Grande do Sul

Podo alegre chi

Termo n.5 766.387, de 31-P
Geraldo Louro
Rio Grande do Sul

1

1

Pede Ilicire

Termo n.9 766.399, de 31-8-661
Inpharzam Industrie Farmaceutic
S.A.
Suiça

PROTEONEURASE

Classe 3
Para distinguir como marca generica:
Indústria Brasileira
Substâncias químicas, produtos e pres
parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
• ssosse 36
Termos
ns.
766.414 a 766.417, de
Para distinguir: Artigos de vestuários
31-8-66
e roupas ',citas em geral: Agasalhos
Algodoeira Urnw.-. cio Brasil S. A.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
Per-amEnico
noras batina:. blusões. boinas. saaa.
douros, bonés. capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes. capas, chalet
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas. camisssias, camisetas
cuecas, ceroulas:. colarinhos. cueiros.
saias: casacos. crinelos. dominós, achar.
pes. fantasias, tardas para militares, co.
lassais. Fraldas, galochas, gravatas gorros. jogos de aperte. jaquetas. Saques
luvas. ligas, lenços mantós. meias
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa
lesos, palas. penhoar pulover. pelerinas
peugas. ponches. polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandáliss
susteres, shorts. sungas stolas ou dado
Classe 22
touca, turbantes, ternos, uniformes
Para distinguir: Fios e lin-bas de tôdal
e vestidos
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados;
.Termo n.9 766.388„ de 31-8-66
e paro
Profane — Promoções de Telefônicas, costura, tecelagem, tricotagem
trabalhos_
manuais;
fios
e
linhas
obst.,
Vendas e Coméraio Ltd.
dos
por
processos
químicos;
lios
do
São Paulo
raion para pneumáticos e Inha de
pescar
• Classe 24
.PRororas—PRomoçbn
Para distinguir artefatos de algodão,
asilos', plásticos, cânhamo, cará. tuta.'
DE TELFIFONICAS9
lã, linho, paco-paco. rand. raion. esd@
IV DAS E CaIO.
natural e outras fibras: Alamares. aatcas
LA. •
dores, bicos. bolsas. de tecidos para se.=,
nhoras. bordados. borlas, bandeiras. cora
a%es. cadarços. coadores de café cobeas
Nome comercial
tas para raquetes. coberturas para ceia
Termo n.° 766.389, de 31-8-66
valos, debruns. enfeites, etiquetas ema
Profone — Promoções de Telefót,Scas. tremaio, entretelas, flâmulas. Fitas. trarss
Vendas e Comércio Ltsits
las. filtros de café, galões, laços tki
chapéus, mochilas, montas, nesgas. mas
São Paulo
areiraa, passamanaries, palmilhas. Pea
vio,s, passamanes. ponpons. pingenteas
tendas, rédeas.. redes, sacos, sacas. trA
ikY
colas, tiras, telas oar,,i bordar. sergaa
Classe 23 •
Para distinguir tecidos em geral, tecla
Classe 8
Para distinguir: aparelhos telefônicos dos para confecç8e8 em geral. parti
tapeçarias e para artigos de cama sl
Termo n.° 766.398, de 31-8-66
mesa:
Algodão, alpaca, dinhamis, estima
Innharzam Industrie Farmaceutiche
caro& casimiras. fazendas o tecidos êc]
S. A.
lã em peças, juta, jersey, linho, sayloC1
Sulca
paco-paco, percalina, remi, rayon, ceda
natural, tecidos plásticos, tecidos impw
meáveis, tecidos de pano cousa
OAOZATO.
o veludos

OPO

Classe 38
'
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cabogramas, cheques, cupons,
Class
debêntures, duplicatas, envelopes de Para distinguir como Judrca
qualquer tipo etiquetas impressas, Fatu- Substâncias químicas, produtos e preras, letras de câmbio, notas promissó parados para serem usados na medicina
rias, papéis de carta, recibos e rótulos
ou na farmácia

Clame 57

Rosas brancas -lago ming O W2C2
saber: acolchosJos para amo, OCUE.1
toses para cama, cobertas para OG1
colchas, fronhas, guardanapos.
02.13 NP@ Chá e jUtlAs blifie% WiZei
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com

art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
suas oposições ao Departamento
Propriedade Industrial aquêlee que se julgarem prejudicados com e eoneessto do eiegirrtro requerido
o

a correr o prazo de, 30 dias para o defertnwito do pedido. Durante, esse Praso poderio apresentar
;mamona,' de

para mesa, panos de prato, anos di
copa. toalhas ara rosto, banho. mãos
para bebês, toalhas para alta: e pari
mesa
Termos ns. 766.418 a 766.421, de
31-8-66
Algodoeira União do Brasil S. A
Pernambuco

Termos os'. 766.422 a 766.425, de
31-8-66
Ditiamic Filia Ltda,
São P •••

pare esporte, nadadeiras, redes para
pesca, tamboretes e varas para
pesca
Termo n.° 766.426, de 31-8-66
Banco Comercial do Estado de São
Paulo S. A.
São Paulo

fónicos,' rádio-televisionadas, peças metrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 766.433, de 31-8-66
Douglas Michalany
São Paulo

DICIONÁRIO DE
CIÊNCIAS E ARTES

ESTA

Clases 32
Para distinguir: dicionários
Termo n.° 766.434, de 31-8-66
1\ ,,A erson, Clayton 5 Co.. S. A.
dústria e Comércio .
São Paulo

xauim .sárat

aAmeA

INDÚSTRIA BRASILEIRA •

Classe 22
Para distinguir: Fios e linhas ae tôda
espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagern e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos e Inha de
pescar
3
Classe 37
Roupas brancas, para nina e mesa:
Acolchoados oara camas. c•.,!chas, co
bertores esfregões, fronhas. guardaria.
Aos • logo bord.0.1. tonos . de toalhas
ermas. W3110 . para
lençóis a antas o
cosinNa P oanos de Yr, tos toalhas de
rosto e banho. toalhas '3e 'n-sa. toa.
lhas para lantar toalhas sara chã e
café toalhas vara banquetes. guarnI
ções vara cama e mesa, toalbinhas
(cobre pio)
• Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para confecções em geral. para
tapeçarias e 'para artigos de cama , e
mesa: Algodão. alpaca.. cânhamo, cetim.
caro& casimiras, fazendas, e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon
paco-paco, percalin, rami, rayon, seda
tutorai, tecidos plásticos, tecidos impar
meáveis, tecidos de pano couso
e veludos
asse 24 Cl

Artefatos de algodão, nylon, plásticos
cânhamo, caro& juta, lã. linho, paçopaco rami. raion, seda natural e outras
fibras: Alamares, atacadores, , bicos.
!bolsas de tecidos aar senroras, bordados
Nulas. bandeiras, cordões, cadarços
'Coadores de café, - cobertas para raque.
tem, coberturas para cavalos, debruns
enfeites, etiquetas, entremeio.- entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de
'café, galões laços de cnapéus, mochilas
montas, nesgas, ombreiras, passrmana
eles. -palmilhas. pavios, passamanes
poà-pons pingentes, rendas, rédeas
ddes, as cos sacas sacolas, tiras, telas
sara bordar e cerasta

Para distingui: os seguintes artigos détricos: Rádios, aparelhos de televisão
Pick-uPs, geladeiras. sorveteiras. apare.
'hos de refrigeração. enceradeiras. as
5iradores de pó. fogões, fornos e Ioga.
reiroe elétricos, chuveiros. aquecedores
, xdanças, ferros elétricos de engomar e
°assar, batedeiras, coqueteleiras, espremedores liquidificadores elétricos: máminas para picar e moer legumes e
resistências elétricas, fervedores.
estufas. veztilaciores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios da ar r e
-frigeado,mslétcáquina
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, apare:hos de luz fluorescente, aparelhos de
:omunicação inferna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres máquinas
para -lavar ,roupas para uso
doméstico
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins. catálogos, edições Impressas, revistas, ór
gãos de publicidades.' programas radio.
fônicos, rádio - televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Classe 25
Bibilots, cartões postais, cartazes, displays, desenhos artísticos, decalcomania,
estatutetas, estampas, gravuras, fruisa
de vidro, fugiras de ornatoe, fotografias,
imagens, manequins magnetes, obras de
pintura, cartazes para decorações e para
'exposição, projetos, mostruários de
propaganda
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 nata(, chGcalhos, discos de arremesso desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar, jogos
de mesa. luvas para esporte, miniaturas ck utensílios domésticos, máscaras

In-

Indústria
Classe 33
Insígnia de comércio
Termo n.° 766.427, de 31
Lo j as Rivo S. A
São Paulo

99

SEM NENHUM—TOSTAV
DE ENTRADA
•

Classe 36
Expr:issão de propagano.
Tênno n.° 766.428, de 314-66
AMO Aref Kudri
Paraná

CORREIO . ro PARANI
Classe 32
Para distinguir: jornal
Termo n.° 766.429, de 31-8:66
'
Abdo Are KudriParaná

CORREIO DA %RD
Classe 32
Para distinguir: jorn-.
TermO n.° 766.430, de 31-8-66
Pastifici- Anchieta S. A, Importação
e Comérdo
São 'Paulo

TEVERE

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: in>carrão z. massas

Classe 41
Para distinguir: maionese
Termo n.° 766.437, de 31-8-66
M. Dymetman
Cia Ltda.
São Paulo
‘Smo

ANELEIS'
Nulo-Capital.

Classes: 36 e 37
Titulei de estabelecimento
Termo ti.° 766.439, de 31-8-66
Roberto Gilek
São Paulo

:LETRAPIX
•
Çlases lç
Para distinguir: letris aplicadas por
decalque em qualquer superfície
Termo n.9 .766.442, de 31-8-66
Kirmagraf — Indústria Gráfica Ltda .
São Paulo

KIEMAORAF=INIOSTRIA
GRÁFICA LTDA.
- Nome comerciar
Termos ns. 766.440 e 766.441, de
31-8-66
Kirmagraf
Indústria, Gráfica Lida
São Paulo
K

IRMAORAP"

Indtí* tria

Brawil eira

L;LAss,
Para distinyuir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
Termo n.° 766.432. de 31-8-66
tálogos, edições impressas, revistas, órDouglas Michalany
gãos de publicidades, programas radioSão Paulo
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea&nig e cinematográficas, programas
circenses
HISTÓRIA DAS
38
GUERRAS MUNDIAIS' Aparas de papel,Classe
bobinas de papel, para
•
Classe 32
tipografia e imprensa, cartolinas em
Para distinguir: Almanaques. agendas fõlhae, caixas e tubos de papelão, caanuários, álbuns im pressos, boletins, ca- demos escolares, envelopes, livros em
tálogos. edições impressas. revistas. Ór- branco, papéis de embrulha papéis para
gãos dé p ublicidades. Programas radio. encadernação, papéis em fõlhas, papéis
Nliinenticias
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ROAS DEMOS TADAS
AM.

latalaIicanao oat doaacardo aau o clã. 120 do Caldlgo da Proa:nadado andustrial. 523 dam do publiearaao começará
aia!) porto o aleálmento das podido. laturanto Coco proso araderao aprese:atra auw oposições ao Depareamcmb
nW o Oram
6 aaaas
Nacional
oao
laaopalocladaa
Urc~.:sMisa: aquelas a luo co ~aroma paejudieadoo ama o wzneca- C re31,3tro suassorn
"
potra cartas, papel mata-borrão, papel
C:bsorvente, papel para desenho, papetia. rolos de papel para embrulho, sacos
de papel e serpentinas de papel
Urino n.° 766.445, de 31-8-66
Empresa Arrumadeira São Jorge Ltda.
São Paulo

rínit'SA -ARIRETAIDERA
n SZO JORGE XRDA
Nome comercial
Têrmo n.° 766.446, de 31-8-66
Emprêsa Arrumadeira .São loroe Ltda.
. São Paulr

1:=••n

I ÇSA0

J011021

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhõe&
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas 'circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiros para veículos, guidão,
locomotivas, lanches motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
• acelerador, troleis. troleibus, 'varaes de
carros ,toletes para carros
Têrmos as. 766.452 a 766.495, de
31-8-66
Textil Gabriel Calfat S. A.
São

rafas, garaafaea, graus globos, bufa
jarros, jardineiras, licoreiroa cisamaclaimantegueires, pratos, pires, paeaa
jóias, paliteiros): potes, pendentes pedestal°, saladeiras, rviços para saa
sara vacas, vasilhames, vidro para saífrescos, caleiros, tubos, tigelas, trovoa,
desças, vidro para relógios, varetaa
vidros para conta-gotas, vidro paço
automóvels o para bara-brisaa O
IIICOMD

Classe IS
Para distingue: Artefatos de mandam,
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chá, de café.
de Jantar, serviços de refrescos o de
bebidas a saber: abajures de lampião.
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
latr:na„ bandeilas, banheiras, biscoleiras
bidês botijas, bales, cafeteiras canecas
astiçais, chavenas, centros de mesa,
compoteira. cubesa, descansos de porcacoa, escarradeires, espremedores, aluía
funis, garraais, globos. jardadeiras asevoa Jarrões. lavadedos, lavatórios !aiteiras. maçanetas; de porcelana. maneeguelras, molheiras, snoringas. palite:roa
pedestais. pias. pires; polvilhadirea:
para cadê, travessas. terrinas, °paióis
vaállhas vasos sanitários O xicaras
chfirf.
Paço distinguir: Almanaques, agendas
inufleloa. ôlbuas Czapressoa boletins, era
:alagas. edições asupressas. revistas. eta,
lflos do publicidades. programas rodio.
fônicas, eádlo-televisionados, peças tesa
traia o cinematográficas, programas cir
cernes
•
Classe 13
Adereçou de matais preciosos- .senti:rel. ost:s e scas imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações, calo/nos de metais preciosos. semi-preciosos
e suas inlifaçõe3, alianças, anéis, artigos de çantasia de metais preciosos
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos. bandejas . de metais pra.
ciosos. berloques de meM1 preciosos
brincos de metal precioso 01.1 semipreciosos. bules de . metais preciosos
carteiras de metais _preciosos, colares
le metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, copos de
ciosos. diamantes lapidados. Elo de odre
fio de prata. tiveias de metais prado
soa cafeteiras de metais preciosos. léias
saias falsas. lantejolas de metais pre
ciosos. medalhas de , metais preciosos
semi-preciosos e _suas Imitações, palitos

i ptellsTntA BRASILEIRA
4•1
Para distingiiii Plantas, sementes e
mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura. Flórea naturais
Clasre
Vidro comum laminado t,'.iin eihad.
cm tôdas as formas e p reparos vala
cristal p ara todos os fins, vidro itadus
Ciai. com telas de metal nu compos.
Çaes eSoccIals • smoolas aquários
cadeiras a laiolarizes Kandelas cilhe
too, cadinhos cAntaws. cálices. centri
de mesa, cápsulas, co;.,09, espelhos, as

de oure p.oiras preciosas para jóias. pe
Iras sema p reasosas para jóia. pérolas
e imitações de pérolas. pratos de me.
tais preciosos, serviços de chá e de cata
de metais preciosos. serviços de licor
de metal precioso serviços de refresco,

de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso. servicJa de
sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos, turíbulo , de metal
turrnalinas lapidadas e visos de
metais preciosos

Classe 34
Capachos. cortinas, cortinas automát as. coatinados, encerados. linóleos
mosqueteiros, oleados. panos para as.
soalros e paredes, passadeiras, sansfas,

tapetes, tpetes de peles, de madeira, de sumina, anilincio; olumen, alvaiade. EID
velantea Industriais, aluminio esaaisa1
esteira, corda e cortiç a
anti-incrustantes, and-oxidam;
Classe 21
anti-corrosivos, anti-detonantes, azo,
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto- tatos, água acidulada para acumulado
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- res, água oxigenada para fins industra
tecedores, alavancas de câmbio barcos, aia, amônia; banhos parta galvanização
breques, braços para veículos, biciclea benzidas, banzai. betumes, bicarbonato
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- de sódio, de potássio; cal virgem. casa
nhonetes, carros ambulantes, caminhões, veies, 'carbonatos, catalizadores. celulo
carros, tratores, carros-berços, carros- se, chapas fotográficas, composições. eia
tanques, carros-irrigadores, carros, car- tintares de incêndio, cloro, corrosivoa
roças, carrocerias, chassis, chapas cir- cromatos. corantes, creosotos; descorara
culares para veículos, cubos de veículos, tes desincrustantes, dissolventes; emuS
corrediços para veicules, direção, desli- sões fotográficas, enxofre. eter. asma/.
gadeiras_estribos, escadas rolantes, ele- tes, eestearatos; fanal, filmes sensibilb
vadores para passageiros e para carga, zados para fotografias, fixadores, flui'
engates para carros, eixos de direção, dos para freios, formal fosfatas induo
freios, fronteiras para veículos, guidão, &laia, fósforos industriais, fluoretal
locomotivas, lanchas„ motociclos, molas, kundentep para solda; galvanizadorea
motocicletas, motocargas moto furgões, gelatinas para fotografias e pinturon
manivelas, navios ônibus, para-choques, glicerina; hidratas, hidrosulfitos; impesa
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, meabilizantes, loduretos. lacas; massei
rodas para bicicletas, raios para bicicle- para pintura, magnésio, mercúrio. nitra.
tas, reboque, radiadores para veículos, tos, neutralizadores. nitrocelulose; pro
rodas para veículos, seuins, triciclos, ti.; oxidos. oxidante, óleo para pintura. óleo)
rantes para veículos, vagões, velocípe- de linhaça, produtos quimicos para irades, varetas de contrôle do afogador e pressão, potassa industrial, papéis ho
acelerador, troleis, troleibus, varaes de liográficos e preliocopista, peliculas sen.
oveis, papéis para fotografias o análl.
carros, toletes para carros
ses de laboratório, pigmentos. potassa,
Caere 11
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e pós metálicos par: a composição:Me tinpetrechos elétricos ou usados na ele- tas, preparações para fotogralias. produa
tricidade, inclusive medidores, a saber: tos p ara niquelar. pratear e croma,
aspiradores de pé.. antenas, acumulado- produtos para diluir tintas, prussiatoo,
res, aquecedores, alarmes, 'alto-talantes reativos, removedores, sabão neutro,,
adaptadores, amperõtnetros, batedeiras sais, sallcilatos, secantes, censibilizantea,
bombas para água, condensadores. cata sililatos, soda cáustica, soluções quionl.
veircxs, chaves, campainhas, cornetas cas de uso industrial, colventes. sulft.
para valculos, caixas-fusiveis, diais, en- tos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira ferro, paredes,
ceradeiras, esterilizadores, estufas, ebuifdorea, aogõez, tusiveis, ferros de paz- construções. decoraçôes. couros. tecidos,
sor e engomar, fornos, fogareiros, fios fibras, celulose, barcos e veículos. talco
Industrial. thiner, vernizes, zarcão
ferros de soldar. fonografos, geladeiras
Classe 7
interruptores, intercomunicadores, UM:padas, lanternas, lâmpadas fluorescen Máquinas e utensílios para serem usates, liquidificadores, pilhas, rádio-emira das exclusivamente na agricultura 'o
sores, radio-recep.ares.- relógios, reato-. horticultura a saber: arados. abridores
res para luz fluorescentes, sinalizadores de sulcos, adubadeiras, ancinhos ma.
lampejantes, soquetes, secadores para cânicos e empilhadores combinados,
os cabelos, transformadores, torneiras arrancadores mecânicos Pa ra agricpltornadas, tomadas de correntes múlti tura, batedeiras para acerais, bombas
pias, tubos conduits, termostatos. tele- para adubar, ceifadeiras, carpideiras
visores, Pecadores de discos, válvulas ceifados para arroz, charruas para agia.
cclarra, cultivadoras, debulhadores,
Classe 6
Máquinas para cortar e moer carne e destocadores, desentegradores; esmagalegumes, desnatadeiras para manteiga, dores para a agricultura escarrificadoengenhos de cana. máquinas para ex- res, enchovadeiras, facas para máquitrair óleos e líquidos, fornos para era- nas agricolas furadeiras. gadanhas,
tal-nanam térmicos, máquinas para fa- garras para arado, grades de discos
bricar gelo, máquínas raladoras, fornos ou destes, máquinas batedeiras para
industriais, caldeiras, máquinas para en- agricultura máquinas inseticidas. me,.
garrafr bebidas e sucos, desfibradores quinas vaporizadoras, máquinas do
de cana e forragem, máquinaa de lavar fundir, maquinas niveladoras de terra,
garrafas, máquins para fermentação de maquinas perfuradoras para a agricd.
bebidas, máquinas ale gazer massas. Jia- fura. :alagai:ias de planear, motochaa.
quinas para bene 4ícíar cereais, máqui- ruas, máquinas regadeiras, máquinas do
nas para fabricação d efarinhas alimera roçar, de semear; para asfaltra;
adias, máquinas de café, moinhos pare 'Compila de triturar, de Mar-alar eerrQ5
cereais, máquinas para enlatar cansar- posa Julgado, para matar formigas
carros Insetos, paca: borrifar o pulvesV
vas e máquinas para fabricação do
emP deainfetantes, para adubas', ataraa1
leite em pó
agitar e espalhar palha, para cts cS
cnasse 1
Para distinguir: Absorventes, acetona algodão, para colhem cercou a Meq"Ofar-9
acetatos, agentes químicos, para amasaadorao para 2.aa egrIcola% Ca
. tratamento c coloraçao de fibras. ia acatar arvons, para espalhas', para ect;)
ro
pinar, i. . ‘ âq2.112.00 çpsabiaoao TI.i.t
-idos, couros e celulose; água-rue,

nt,„
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M A Re A S DEPOSITADAS
Publica,çâo falta de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data de publicação começart
a corrsr o prazo di , 60 dias para o deferimento do pedido. Durante eme prazo poderao apresentar astss oposições ao Depara/asse*
Nacional do _Propri edade Industrial aquêlea que se julgarem prejudicada com a soneefflie de registro mcpseelde
f-

mear e cultivar, de . desbanar para co resíduos téxteis. a‘licio, seivas. talco magnésio, manganês, metais aão traba- bordar; alfinetes de .mebal. botões par*
sacar. máquinas e ancinhos para forra . em bruto,- xisto. tosto betuminoso, sili ihados ou parcialmente trabalhados, me- roupa, canutilhos, colchetes. dedais, fis
tais em massa, metais estampaiok
Cato
velas, fechos correchços, grifas pare
-geris. máquinas toscadoras ordenado
metais para , solla, niquej e taco •
Classe 27
enfeites de vestidos e presilhas
eas mecânicas. raladores mecânicos, roIo' compressores para a agricultura Para distinguir artefatos de palha ou
Classe 19
• • Classe 47
•
sachadeiras, semeadeiras; :secadeiras fibra: Cestas, cestos cabos • para uten- Animais vivos inclusive aves, ovos da Para distnguir combustivels, lubrificanmarcadores de terra tosadores de gra- sítios, cestos para castaras. cestos para
geral, inclusive do bicho da sêda
tes. substancias e produtos destinados á
Classe 20
sna, tratores agrícolas. 'válvulas Data pães, caixas para acondicioamentOs.
iluminação e , ao aquecimento: alceai
caixas par aenteites, esteiras, - ambos- Para distinguir petrechos navais e ae- motor, carvão a gás hidrocarboreta
•máquinas agrícolas
. Cla Z nais, embalagens, estojos,. guarnições roviários: âncoras, bolas, cinta de na- gás metano. butano t propano, gás enr
Substancias e preparações quím icas para uternsilios, malas, peneiras. redes, - tação, fateixas, flutuadores para hidro- garrafado, gás 'liquefeito, gascilina. gra:aletria, para-quedas e salva-vidas
asadas na agricultura. à sabeis adubos. rédeas, suportes para filtros . sacolas:
xas lubr.ficantes, óleos combustiveis,
Classe 22
adubos artificiais para o solo, álc-alis sacos,. telas para assentos de cadeiras
óleos lubrificantes, óleos destinados á
Classe 44
•
Para distinguir: Fios e linhas de tôda iluminação e ao aquecimento, óleos para
para Fins agrisolas. barericidas, cera.'
amortecedores, petróleo e querosene
para enxertos. eia na mid e de cálcio Cigarros, acendedores para cigarros, espécie, fios e linhas, torcidos ou não;
'orno adubo para o solo asisraa ,aores aromatizados para Fumantes. bolsas 'muss fios e linhas em geral para bordados,
Classe 46
'de; f etantes usados na agricultura e turno, bolsas para rapé cachinaboa. car- costura, tecelagem, tricotagem e para Para distinguir: Amido, anil, azul da'
n. horticultura. escunas básicas para tetras pare humo, charutos, cigarreiras. trabalhos manuais; fios e linhas obti- Prüssia, alvaiade de zinco, abrasiva'.
adubos, essências para exterminar ara cinzeiros, estojos para cacimbo, filtros dos por processos químicos; fios de algodão preparado para limpar metais.
raion para pneumáticos e lnha de
mais e , alantas daninhas, extratOs de Pa r a Piteiras, fosforeiras de bolso. Isdetergentes, espremacetes, extrato de
pescar
quassia para fms horticolas, tertilizan queiras, paria para, cigarros. piteiras.
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Classe 10
tas para o solo. formicida. guano. irise . nonteiras de cachimbos, porta-charutos
cêra e de madeira, goma pare lavanPara distinguir: Abaixa-linguas, abre- deria, limpadores de luvas, liquidos de
. para fumo
rapé. sacos
tihinos. massas . para enxertos . pastilha:
•
ClasSe 9
bocas, adenótomos, afastadores, agrafo. iranquear tecidos, liquidos mata-gorduacra destruir Insetos, preparações pata
preservar o solo, preparações para des . Para distinguir instrumentos musicais t agrafos para ossos, agulhas para laje- ras para ruupas e mata óleos para rouCM insetos, hervas e plantas dam suas partes. integrantes: Acordsãos bati. ;ão, algodão hidrófilo, alicates, amál ga- pas, oleina, óleos para limpeza de carnas, aparadores, aparadores para Itas ros, .pós de branquear roupa, salicato
nhas sais para fins agricolas, sais para dolins. banjos. baterias, cordas para ins
fins norticolas. . substâncias quitn!ca: mentos musicais, cuicas, clarinetes, ca.- né dico-cirtirgicos, aparelhos para aias de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
pars destrui: insetos, hervas e plantar vaquinhos, cornetas. estojos para Miá- cagam, aparelhos de pressão arterial, sabão comum, sabão de esfregar e madan'nhas venenos contra a vermina trumentos musicais, gaitas. guitarras, aparelhos de diatermia, aparelhos de
ponáceos, tijolos de polir e verniz
harmônios, órgãos, pistão. pandeiros, raios ultra-violeta,. aparelhos de raio -X.
venenos par 'insetos e visgos
para calçados
pianos. tambores, violão e violino
:parelhos de in fra-vermelho. - aparelhos
contra !apartas •
Classe 48
(..;lasse 11
Classe 49
le surdez, assentos para enfermos, ata. Para distinguir: Perfumes, essências,
Para distinguir jogos. brinquedos. pas• Artigos para escritório. ainuatadas para duras; Pisturia, cadeiras para clinica a-atos, água de colónia, água de toucasatempos e artigos desportivos: Auto sarimbos. almofadas para tintas, abri, nédica. cambraia hidró rga, canulaa ca. :ador, água de beleza, água de quirim
tomóveis e veículos de brinquedds dores de cartas, arquivos, borrachas aulas, cataplasmas de feltro, catgut,
agua de rosas, água de alfazema, água
armas de brinquedo. baraíhos. • bola: lerços para rnataborrão. borrachas para
laminada, cêra para Incrustações e pare barba, loções e tônicos para os
para rodos os esportes, bonecas. ãrvo- solas, brochas oara *senhos, cofres articulações, cera colante, cintas pare :abalos e para a pele, brilhantina. banres de natal, chocalhos, discos de arre- :anatas. ca netas • tinte iro. canetas para 'ias clinicos, cintas amba ges:a,
colhe- dolina. "batons". cosméticos, fixadores
.
mêsso desportivo: figuras de aves 1 lesenho, cortadores d e papel. carbonos r.es cortantes.. compressas de tecidos de penteados, petróleos. óleos para 'os
papel.
para
aves e animais, logos de armar. lagos :arimbos, carimbadores. cola
e.ostótosnos, curetas; dentes artificiais rabelo, crave reluvenescente. cremes gor.demesa' luvas para esporte, sun:atas :faladores compassos. cestos para cos. lentaduras, depressores, dilatadores, du :airosas e pomadas para limpeza da
re . sle utensílios domésticos. máscara:- 'espondéncia. desenhadores. duplicado• 'lias drenas, duchas vaginais: elevado, Pele e "maguilage". depilatórios. descsipare esporte, nadadeiras. séries para :es datadorea estolas para desenhos .es. espartilhas, espéculos vaginais. at- dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
..tolos para canetas estojos com minas op
pesca. sambare tes e varas pa ra
etas clinicas. estiafas, espátulas. es. e' talco • perfumado ou não. lápis para
esquadros. estojos para lápis. espetos.,
nessa .
-apelos, escopros. extratores, escavado, pestana e 'sobranceiras. preparados para
s
furadores.
tita:
sstiletea
cara
Dapéils
Classe 3
-es; fios de linho- para .feridas, facas. embelezar cílios e olhos, carmim para
tara distinguir r: so fienérizu: para máquinas de escreves. grafite: :anchos para músculos celafõmetroa c rosto e para' os lábios, sabão e creme
£11stâncias 'quani as, p:odutos e pre- nara lapiseiras. -gorila arábica. grampea gazes, godivas, goivas. gêssci, grampo: para barbear, sabão liquido perfumado
psracios para serem asados na inejis i°res• tánlis et" • qi;i31, laniseiraaou não, sabonetes, dentifficios em pó.
sumas Para apontas lápis. minas Pan oara • saturar, guta-percha; histereane- pasta ou, liquido, sais perfumados para
chia ou na farmácia
70S para operações; ligaduras de ca.
ira
fites.
minas
-para
penas,
máquinas
de
Classe a'
•
.atera obturações 'de canais, porcelanas. banhos. Pentes, vaporizadores de geriuPara distinguir substâncias c produto: aserever. máquinas de calcular. maqui lares. pés e braços artificiais. placas me. escôvaa para dentes, cabelos, unhas
n de somar. máquinas de multiplicas
sie origem snimal, vegetal ou mineral nas
e cílios, saquinhos periumado.
ou parcialmente preparadas. 'nata-gatos. porta -tinte iros. . porta-cariai- :urativos, martelos artificiais; perfura dos - em pó. pasta. líquidos apreparaelfl bruto .
tilolos
roin trrigadores, Instrumentos cirúraa.
bos,
oorta-tápis,
porta-canetas.
porta
Abrasivos em bruto, argila refratária
para .o tratamento das unhas. dissolarfas. prensas, prendedores de PaPtis lhanio, liquidas e pós para limpeza e
asfalto em bruto algodão em bruto. be lercevelos
ventes e, verniZes.• removedores da eutipara- oapéis, perfuradores. solimeito ara fins odontológicos. lixa
tume. borracha em bruto. bauxita, ben réguas. raspadeiras de borrões. stens:11F -uvas e dedeiras de borracha, limas .pa. aula, alicerina merturnada para os cabes
John. breu cânfora. cantina. chifres. cê
Para tnimeógrafos tintas e tinteiros
.a ossos, lancetas; massas plásticas para os e preparados para descolorir unhas.
ras de plantas vegetais de carnaúba • e
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
5
•
nas odontológicosr mascaras para anesaricurl, crida de cavalo, crina 'em ge. •faço em bruto. aço preparado, aço
para a pele
de operações, Mesas Para
esoato, ervas medicinais, extratos °leo-. doce, aço para tipos. aço fundido aço tesia, mesas
: Classe 35
srotetores para selos, pincéis para, gar.
1.2ouros e ptles preparadas ou não. caaos estopas, extratos de plantas; enxó' parcialmente preparado cimento metanta. pinças. anstômicaa, protetores: murças, ,couros. vaquttas, pelicas, e ar-.
ire ffil lias. fibras vegetais. flôres.sêcas
refinado, . bronze, bronze en. • r:
-oios
cirúrgicos
de
lã
de
pau,
ruge
e , etato dos mesmos: Almofadas de cou"grafites. clama em bruto, granito em
kisselphus, líquidos de plantas narcialmente trabalhada,• bronze de -odes para desgaste dentário, 'ratam& ros,
bruto
'arreios, bolsas, carteiras, caixas.
pó. bronze em aio bugia. ruginas; saladeiras sanda chicotes de couio, carneiras, capas para
látex em bruto, ou parcialtne p te prepa. Manganês, bronze eis •
séda e crina para souturas. sacos álbuns e para livros, embalagens de.
rodo. minérios metálicos. macieiras, em barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialniente trabadsado, ferro em tarais sara 'gelo e bolsas pára água quente
couro. estofos. 'guarnições de couro para
bruto oti parcialmente trabalhados. em
áiico, cobalto, bruto ou parcialmente ;ondas, seringas para lavagens e tale- automóveis, guarnições . para porta-blotoras. serradas •e aPlainaas. mica, mar
mores em bruto, óxido de manganês. trabalhado, couraças., estanho bruto os: ,ões. serras, serras para raquicaamis. cos, malas, maletas. porta-notas, portaóleos de cascas vegetais. óleos de linha' aarcialmente trabalhado, aço pálio. açe 'ampões higiênicos preservativos, tira chaves, portaniqueis, pastas, pulseiras
eité, termômetros, tesouras. trepanos de couro, rédeas. selius. sacos para viaça em bruto ou parcialmente prepara em barra, ferro manganês. ferro velho
40o, plumbagina em bruto. p8 de oto) gusa em bruto ou Parcialmente' trana •oallaas higiênicas; ventosas, verniz iso gem, sacolas, saltos, solas e solados.
tante para fins odontológicoa
tirantes para arreios e valises
&agem para fundições, pedras brisadas thado . gusa temperado. gusa maleavel
Classe 12
• Classe 38
talares em bruto. p edra :alcária. plantas laminas de metal. lata em fólra. /atar
medicinais, pedras em .bruto, guebracho em Olha latão em chapas tarar ets Argolas. agulhas de metal par-a crochê Aros para guardanapos de dapel
raizes vegetais, resinas, resinas naturais \paspalhões, ligas metálicas !amalhas para tricô, máquinas de costura e para aglutinados, álbuns (em branco). álbuns

n-
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MA"C-A'S DEFOS1T
•

S

começará
Publicaclio feita de acordo com o art. 130 do Código de Propriedade industrial Da data da publicação .
eorrar &Prata de 60 dias para o deferimento do pedido. Duranto esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles gue ao ulg irem prejudicados com ta mancesafto do regisaro requerido

para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinas. brochuras não impressas, cadernos de escre.
ver, capas para documentos, carteiras.
cantos de papelão, cadernetas, ardernos, caixas de cartão. ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões c0
inercjois, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetaade
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, copas planograticaa, ca,
demos de lembrança, carretas de papalão. envelopes, em/Macros para charutos de papel. encadernaçáo de papel
ou papelão, etiquetas, falhas índices
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não im p ressos, livros fiscais, livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamentos
de papei, transparente, protos, papeliMias, papéis de estanho e de alumiraa
papais sem impressa°, papais em branco
para torrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
ceda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, papel impermeavel
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeaba:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel, para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embi-Jhar tabaco, papelão. recipientes de papel rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de Papel
Classe 3Si
Pana distinguir: Artetaton de borracha
borracha. artefatos de aorracha para
alaculos artefatos de borracha nas, In
cluidos eia outras anises: Arruelas, ar
golas. &moa tecedores, assentos para co
cataras borrachas para aros, batentes d.
Duchae de estabilizados •buchas
buchas para juniela batente da parta
batente de chassis, tacoa para asamadei
tais, braçadeiras. bocais. buas para te
tetones, borrachas, para carrinho. indus
Cima boi racha oara amortecedores
bainhas de oorracha para rédeas, cochila
oae motor, calmaras da ar. chupetas. tos
racha. chapa." e centros de coesa cor
peru entra de anos a calços de borra
diaas tnassiços de borracisa cabos
ferramentas chuveiros. calços de bor
diaa de borracha, cápsulas de borrach,
ciss para máquinas, copos de taorrach
pare frews dea, iras lesenrupideira:
diccoa de amaa, descanse para pratos
encostos. embolas esguichos estrados
ecpcmjas de borracha em quebralact:
para arneiros, tios ie borracha liava,
'arma:: de borracha. guarnições anuautomóve is guarniaõ es para vaiculos
lanchems para escolares lamina.a d.
borracha para degraus. listas de isor
racha. manaplas maçanetas. aroteto
Tas Para p ara lamas. protetores da
para-choq ues, pedal dc acelerador. or
dal de partida • geras Para husinas
pratinhos pnetimsticos pontas de boi
ancha a zara bengalas e mulatas rodas
massiças, rodizioa, reverias-no:noa da

suportes, semi
;embalo a Isolador
pneumáticos. suportes de 4mb:o car
ataca sapatas do acua, do bre que. ro
seis. •santonas de vacuo supartes cli
. rr:.c;la ro c e:4 m s de anrracha para ein
tonas de partidas. saltos, solas e solada.
de borracha surdirsaa de borracha unr•
a plicação aos aios telegráficos e telcaa
tigela,
Cacos, ts'avadorea de porta
ti gelas, tampas de borracha para conta
patas tiras de borraana para elatsuri
ano de subs tanciaa guinai:as
Classe 28
Para distinguir: Artatatos de inateaa
plásri s u e de macia. itecip.entes taba
cados de material piastico, revestimen
ros confeccionados de auhstanelas aia
mais e vegetas: Argola, açucareiros
armações para &cios. bules. bandeias
*bases imra toldares. Meles bacias boi
saá, caixas, carteiras, chapas criaca
para ferramenras e utensilios, cruzetas
caixas para acondicionamento de a.a.
• nentos caixa de matar ai ' Pl á sti ca Par.
baterias, corufares. cepos, canecas, con
nas. capas para álbuns e para livros
cálices. estos. castiçais •paro aeiaa
caixas para guarda de ibjetos. cara
chos coadores para chá descanso par.
pratos, copos e amanhos de plastiroia
para soraetes. caxinhas de plasta
para sorvetes, colherinnas, rasinhas
garfinhos de plástico para sorveres lar
minhas de plástico para sorvetes clisaos
embreapen de ia:nanai plástico emba
lagens da mater,a1 plástico moa sorve
res, estojos para objetos. esfaimas rir
nylon esteiras, enfestes para aatomó
vais, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, tunis, fôrmas para doces fita.
para bolsas, ‘acas guarnições quarta
nições para porta-blocos. guarnloliaa
para Equidificadores e para bateneira,
de frutas e legumes. geainições de ma
teria) plástico para utensilios e dialetos
guarniofies para bolsas gastos galena'
para cortinas, ferro laminados. pias
ticos lanche.ras mantegueiras. mala:
manias. prendedores de roupas puxado
res de móveis. pires. pratos palitei
ros. pás de casinha. pedras pomes ara
cios protetores para documentos Leu
xadores de água para uso iioméstico
porta-copos. ' porto-fiques. porra-notas
porta-documentos placas, rebites redi
ribas. recipientes. suportes, supores par.
guardanapos. saleiro
rubos,
tubos para ampolas. tubos Paca seria
las, travessas, tipos de mataral piás
ia° sacolas. sacos saatanhos ~asa
:nes para eicondicsinamento. vasos. • st
- .aras colas a trio e colas são incaaraa
In outras . classes. para borracha para
comines , para marceneiros. pa ra sapa
teirOS. para vidos pasta adesiva para
matar:al plastieo a mgeral

cartuchos. dinamites espoletas explosivos; e.sp ngarilas: tusis: f ogos de arai]
cios, anetralradoaas. pistolas pólvora.
punhal e revólver
Classe la
'ara distingi...ir. Materiais paim constra
sies c deecraçôes • Arquanwisaa orgia)
"eia azulelos patentes aalauastra

sai da cimento nioros p ara aisamenea
ar calhas cimento co. crC chausa
&antes caibros mixaria: :munas
;lano oura coberturas cniszr.9 damiz.
alans de iescargo para c^ts,o1 calara
aat oremoldadas estaque lmulaas ar
ase astaltho a ssaras estia:Assas assim
aras metaacaa °asa constroaties misse
as de metal ladrilhos /anhos. tuvr:
e função Iogas iageUtaS material I:.
ante contra trio e tutor fi3nilins mas
as para revestimentos de paredes una
"ti as Jatai s ara aosiasa. r.- :0•.1,cas 0,0
lutos de base as ,alsizo. ornauSos Parr
atar unces.s..aissazant:s as ercuÁrn
•aa de cimente e cal t,id r arbeA redre
:alho produtos betumam:asa impei-men
alizante, ii quarais cai s.cr, moras forma
:aro revestimentaa e oara: como Ga
uns.truções pers i rrms pi d cas para p,-.3
=emaça°. eçaa oraamentals e..±. C
:sento ou gesso ara tetos e paredes
vara torrar casas massas SOIS
;tidos para usc, nas ccastruções par
portas. por t ões. 01505 snieirre
3rie portas. tijolos tubos de cancrete
...lhas, tacos, tubos t2

çrntilciçtio. t=in

sues da cimento 171 (.1 03 i:ifizmesatos
vitrõs
Classe 25
sa distingam: Boni lors, carrões] pra
:lis. cartazes. d_apiavs. dasaanhas ares
mos. decalcosnamas. assanharias. estam
ias. gravuras figuras de cremos. toso
maflas. imagens. manequins. nsaauetes
,brae de pintura e cartazes para deco.
ições e para exrosiaão projetos mus
truarios ir mercadorias para
propagandas

ações, passagens, cupons, papel enata
borrão e fichas
Classe, II
Para aiatingun terragens e aerramentaa:
elhoa para lavatórios, arandeiaa arenas aros, aimotadrisea amotariorea,
imoladores de ferramentas alças vaia
ancinhos, brocas bigornas baixiaas.
aaridejaa, bacias ausinhomeres pakten
orbale-ms. baterias, basca de metal araadeiraa, bulas, bisagra bucal:is. bainha
>ara tecas bates-ma de cusinha. coi tle'es de pedreiros, castrados correntes caacfet, chaves da ai: anisas ecruaiõeu
,ara erranamentos caixas de metal Para
aortões, colunas. canos. chaves de Moia .:haves inglesas cabeções cane,as.
OpOS, .acivpots centro de mesa co-mescle ras, caixas para condimente ds
ilimeiltus. cadeados. calda: . eies. caaara
as, ctaieiras. cafeteiras conchas coas
toses. cuscuseiros. cabides de amtat
_abes, caixas de tarro, cgruzet.a. curvei
asntoneiras. chaveiros- canive:-.2 cha.
cenas cremonea cadinros crivos, chanractores, caasinetes cabos. chaves cila.'es para porcas circulares chaves tor
!simétrica. correntes para chaves. col.
:rates chaves paca porcas, distintivos
doaradiças. descanço para talheres, pra
tos e copos, enxadas esferas, engates
enleites de metal, estribos. esperulai
'a loto" de metal para carimbos. eixo
-.apancado: para tubos, estruturas alem
icas, eacarradeiras. espremedores, er, p11
nadeiraS, fia-alões. foices çerro par
cortar ca pim. frerolhos. facas, taciac
enadaras, fruteiras, funis, fôrmas par:
:laces, bolou, empadas e pudins. Mango
avela. turadores. ferramentas consintas
eu perturantes para marceneiros, ctsco
de tur,ai ferraduras, foi-minhas, dali
de aço, ganchos, guarnições de metal
iartos ganchos para auadros. grampa
sara emendas de correias, grades pari
fogaes e geladeiras, grelhas, galhetairta
gonzos, grosas, garridas, tamises.
l hos. jarros, limas lâminas licordro
atas, luvas, linguetas, leiteiras, cancha
dinhas, molas para portas, martelo
inamtas, matrizes. marmitas: Maçaneta
morsas, machetes, manteguelras malho
aavalhaa. tapes. Nas. pás, picareta,
prega:). ponteiros, parafusos porcas
pratos porta-gelo, posei-as, porta-p3o
oorta-lóias, paliteiros panelas puxado
res, placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras . pinos. plainas perfuradeirai
pires pinças, panelões, porta-copos
oarasfaa. passadores de roupa. preal.
lhas, rasteias, roldanas, ralos. regadores
:chitas, reduções, recipientes de metal
redizias, roscas de aço inoxidável: ra•
gistrar, de aço Inoxidável registro,
serras serrotes. sifões. saleiros, encarna
lha. torquezcs, trilhos tubos rabuja
;tões. ampões, Cavadeiras telas do
arame trincos, taças. travessas, tesourar
trances, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para papeias caldeirões. UR.
rinaa, Rachas, trans da coainha. azar&
detraia orlisóis, vasios, vtiallhamcs vieP
gas. mandril de eapans3o, f raca eo
fanar, guio de frota do chanfrar,
.utosaa, maletas, haus para suou (14

*IP

Classe 20
Artetatos de madeira em geral: Argoalguidaree, armações para balcões
la,.
a para vitrines. artefatos de madeira
Para caixas. bandejas. barria baldes.
— ai s rea de carne, caixas. caixões.. cai.
Xotes. cavaletes, cunhas cruzeraa cubas
caçambas. colheres. cectos para para
amua pare coz.nha, cabos para ferramentas. cantoneiraie engradados, estralas. esteirinhas. estojos, espreaseddras
ambalagsn • ae madeira, escada. Sor
mas epiartuçõee para porta,Jlocos
iyuarnicõz.ii p ara cortinas. guarnições de
raidairas nora utensiliGS
inalas de maaeira. palras. prazos. pi•
pas. p inas puxadores prendeclares dc
-asmas. °asinha% gr,rfinlio.q e colheres
•s
amarares nalons para dentas. ta
Doas de passar roupas. taboas (.e carne
Clasae 43
roais torneiras. tem:sores, tampas.
aguas ruinváls, águas gazosas artitzsaao
suportes cas madeira
bebidas espumantes sem álcool, &araria
Classe 50
gasosa, essências para refrigerantes. sa•trescos, refrigerantes, soda, suco de 1.ti• Para distinguir impresaos: papéis de
carta, papéis de alicio, cartões comer.as, sifões e Rampas
ciais e de visitas, Mirasses, envelopes
Classe 18
Armas e mun i ções de guerra e caço de qualquer -tipo, recibos, tatuai-is, du- triagem. para Naus. balasuwa, wr,tel
Al canges, arpeias, balas, baionetas ca olicatas, letras de cpmbio. chagues, no- para estofo.% colchetes irk13 Gab;%
nhões carabinas. duna.° para caça tas promissórias. debenturesa apólices, V03; cakEZcs, kaho pam pecas o [Atra
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IT4DAS
Publicação falta de acôrdo com o art. ' 130 do Código da Propriedade industriai tia -data da publicação começara
o surrar o prazo de 60 dias para e deferimento do pedido. Durante -esse prazo poderaca apresentas suas oposiçõtli ao Departamento
Nacional de Propriedade Tasclustrial aquêle.s que se julg arem prejudicados com e conCOMM) (h)
registro reauerta,
mama. passadores de correias, pontei
ras, prendedores de papel, suportes
torniquetzj e tubos de expansão
Classe 29
Para distinguir: espanadores, escovas
comuns; lambazes e vassouras

mostarda. (nortadada, nós moscada, no
zes. óleos comestivers, • ostras, OV•15,
pau, paios prainias pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes. presuntos, pa.
ias, peta-pois pastilhas, pizzas pugnas,
aueijos, rações balanceadas para aniClasse 31
mais, requeijões, sai. sag g, sardinhas."
Para dist:nguir: Anéis de vedação sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de

para junções, arruelas, barbantes. barracas de campanha, buchas, cordas, correias de transmissão, cordoalhas, corlhos, guarda-sol de praia, lonas, lonas
para freios, mangueiras, rolhas de cortiça, rolhas e tampas para pias, tendas.
arrie e canaletas para juntas de veda
ção e tutulações para vedação
Classe 30
Armações para guarda-chuvas, guardasóis e sombreadores; bengalas, cabos,
capas., esticadores, guarda-chuvas, guarda-sóis, sombreadores e seus pertences,
panos, ponteiras, varetas e virolas
Clacse 40
Sláveis em geral, de metal, vidro, de
aça madeira, estofados ou não, inclusive móveis para sescritórios: Armários
armarios para banheiro e para roupa:
usadas, almofadas, acolchoadas pare
móveis, banco& balcões. baaquetaus
bandeias domiciliares. berços biombos
IPA" rarlel”fig. carrinhos para chá e café
conjuntos para donmitórioa. conjuntos
nata sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim a praia
ronjuntos de ammárlos e gabinete para
copa e cosInha, cama& cabides. cadeiras
giratória& cadeiras de balanço. caixas
de rádios, colchbes, colchões de moias.
dispensas, divisões, divans, discotecas
ai: madeira. espreguiçadeiras. escrivanin has, estantes. guarda-roupas. meles
mealnbas mesinhas para rádio e eleva
cão, mesinhas para televisão. moldura:
para quadros, portametratos. polt anua
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha
eua, &af6.,9., sofás-camas, travesseiros e
vitrine
Classe 41
Alcachofras. "aletria, alho,' aspargos,
açúcar: alimentos para animais, amido.'
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite azei.
tonas banha, bacalhau. batatas, balas
biscoitos. borabons. bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá
caramelis" chocolates, confeitos, crave
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola, condimentos jara alimentos, colorante&
chouriços. dendê, doces, doces de fruras. espinafre essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toes
mate. farinhas alimentícias, favaa, fé.
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, faliras secas naturais -e cristalizadas. glicose goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bica gelatina
goiabada. geléias, berva doce heava
mate, hortaliças lagostas, linguas, leite
condensado. leite em pó, legumes em
conserva, len:ilhas, linguiça louro,
sas alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada macarrál. massa de tomate. mel e melado, mate, massas para mingau& molhas; molecas

trutas, torradas, (apmaa, minaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Tênno n. 9 766.496, de 31-8-1966
Textil Gabriel Calfat S.A. '"
São Paulo

goiabada. geleias, herva doce herva
(nate, nortair,as lagostas, unguas,-wat
coadensauu, tele eia pó, iegunies em
conserva, lentilhas, linguiça iouro, massas alunentimas, mariscos. manteiço
margarina, marmelada macarrai, dias
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para m.ngaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nos mosi-ada, no
les, óleos comestivels, ostras, ovas
pães, paios, prahnes pinienta, pós pare
pudins, pickfes, penics, presuntos, pa
tes. peta-pois pastilhas, pizzas pudins
queijos, rações balanceadas para ani
sanduiche. sorvetes, suei de tomate e de
trutas, torradas tap.oca, támaras, talharim. tremoços, tortas, tortas para alimento de auunais e aves, torrões
alucina° e vinagre
Ernesto Rothschild
Indústria e Comerá"
Sn Paulo

ULO CAPITAL

1...ao

INDÚSTRIA -BRASILEIRA

Classe 32
Para disting u ir
Aibuus, amlanaquea.
niuários. boletins. catalogas, 'ornais,
.,vros. -peças teatrai.s. e cinematografa.'
.:as, programas de (atilo e televisão.
nublicaç oes revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Térmo n. o 766.514, de 31-8-1966
Pracle Roupas Limitada
Guanabara

Classes: 33 e 36
Titulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
.(asse 28
Resina sintética
Termo n.° 766.509, de 31-8-1966
Cooperativa Vinícola Rosita Limitada
Rio Grande do Sul

P1111.)

DA PAGA

(ESCOBAR)

ROUPAS

'Termo n.° 766.504, 'de 31-8-1966
Panificação Monroe Ltda.
Guanabara

Termo n.° 766.508, de . 1-8-10"
Armazém da Paca .ada

AR

PHARE'

Classes: 33, 41, 42 e 43
Insígnia de -Comércio

Classes: 41, '42 c 4
Titulo

ESCOL&

mais, requeijões, Sal, saga sardinhas.

Termo 11. 0 766.507, de 31-8-1966

PANIFICAÇÃO
MOME

Termo n." 766.513, de ‘ 31-õ- [966
a,scola Biblica do Ar
Cluillabara

IDE TE

Tênue, n.° 766.516, de 31-8-1966
Drogaria Trianon Ltda,
Pernambuco

Drag na

Trianon
Nome Comercial
Têrmo n. 9 766.515, de 31-8-1966
Praele Roupas Limitada
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PHAELE

.
Classe • I
Classe 42
Alcachotras atearia. " alho, espargos, Para diatinguir: A g uardentes, aperitiINWSTRIA BRASILLUtb
açúcar. alimentos para animais, amido.. J03, atai Muer, branda, conhaque, ceramendoas, ameixas, amendoitn, araruta vejas, ternet, genebra, gin. g ume.. ato.
nectar. punch p ipermint, duna
arroz, 'atum, aveia, avelãs. aze:te azeiClasse 3t)
tonas banha, bacalhau, batatas, balas, arcoa de frutas sem álcool. vinhos, ver- Para distinguir: Artigos de vestuários
mouth
vinhos
biscoitos, bombons,• bolachas, baunilha,
espumantes, vinhos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
quinado, e sirh:slo:
café' em pó e em grão, camarão, canela
aventais. alpargatas, anáguas, bluaaa,

em pau e em pó, cacau. carnes, chá.
caia meus chocolates, confeitos, cravo
.:ereais, cominho, creme de le:te. cremes
ilimenticios, cro q uetes, compotas, aan.
gica, coalhada, castanha, cebo/a, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de fria.
tias, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, untavas. extrato de toe
mate, farinhas alimenticias.. favas Sê.
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão;
figos, frios, trutas sêcas naturais e cristalizadas. glicose, ima de mascar. gor
.duraa, grânulos. grac de bict. gelatina 1

Têrtno n.° 766.510, de 31-8-1966
Edgar Kocher
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Relógios . --a despertadores

botas, botinas, blusbee, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. Combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, ,calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecoas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos dt !ingeria. jaquetas, lumes.
luvas, ligas. lenços. =tias, meias,
maiôs, mantas. mandribo. mastilhas.
:045s, palas, penhow, pti/over, pelerinaa,
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Publiençáo Coita do aeôrdo com o axt. 1120 do Côdkaid de Propriaaatio Kndustala.l. E:a data da oublieemata começara
o surra o prazo do 60 dias para o deforimento do pedido. Duranto C3
co prazo poC1orao ap:mintee D.r 3 aposia300 ao Deparmnonto
Nacional da Propriednda industrial aquêles quo Ca Quão arem pre2sati1ea0ao com a coaawalo
regiatro reouseiKa
1:2,====.1eSel

peugas. pouches, polainas, pijamas, pu- Je junção, lages, lageotas. material mo telhas, tacos, tubos • de ventilação, tan- sorvete de metal precioso, talheres do
nhos. perneiras, quiznonos, regalos. ,ante contra frio e calor, malfiras, mas- ques de cimento, vigamento, veneziata meais preciosos, turibulas de metal.
robe de chambre, roupão, sobretudos, sas para revestimentos da parede% ma
a vitrô
tuamalirsaa lapidadas e vas a de
suspensórios, saídas de banho, sandálias, Jeiras para construções, mosaicos, proClasse 50
metais preciosos
meteres. shorts, sungas. stolas ou slacics, dutos da bua astáltico, produtos para Cartazes e irnpresos de propaganda em
Classe 36
toucas, turbantts, ternos, uniformes
geral
:ornar impermeabIlizantes as arganiasPara d,stinguir: Artigos de veetuariot
Classes: 1 a 50
sas de cimento e cai. hidráulica, pedre
e vestidos
e roupas feitas em geral: Agasallaaa
Insígnia
produts betuminosos, impemea.
aventais, • alpargatas, anáguas, blusas,
Termo na' 766.517, de 31-8-1966
Classes: 1 a 50
iillzantes illuidca, ou sob outras formas
l lamas, botinas, blusões, boinas babaParmácia Maciel Pinheiro Ltda.
Expressão
Jata revestimentos e outros como .aas
douro% bonés, capacetes, cartolas, carai-lernambuco
puças, casacão, coletes, capas, abales;
itImentaçâo, peças ornamentais de ci.
F
Termo n.° 766.529, de 31-8-1966
armacia
.-nento ou gesso para tetos e paredes Codaco S.A. a:- Crédito, Financiamento cachem:1s, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calçiS
papel para forrar casas. massas anti
e Investimentos
de senhoras e de crianças calções, cal4. cidos para uso nas construçõea, par.
Maciel p
Ria Grande 'do Sul
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Inatas, portas, portões, pisos. coleiras
cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros
oara
portas,
tijolo
tuS,o:
de
concrete
e" Ltdà.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
:apressas, revistas, órgãos de pai:JIci.
Nome Conier ia
' Codaco S. A. Crédit(i',
Des. fantasias, fardas para militares. 'coa,
lornais, livros impressos. publicaçi5e.
Termo n.o 766.518, de 31-8-1966
'elidas, tacos. tubos de ventilação, ma
Financiamento e investimentos amais, fraldas, galochas, gravatas, gora
Paulo Affonso Fernandes de Oliveira
aia, ogos de 'ingeri% jaquetas, leques,
duos da cimento, vigas, vigamentos e
Guanabara
luvas, ligas, lenços, mantôs. meias;
vier&
Ciasses: l a 50
•
'maiôs, mantas, mandrião, inanalhas, paClasse 32
Titulo
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas:
Paaa distinguir: Almanaques, agendas
pcugas, pouches, polainas, pijamas, puTêrmo
n.°
766.531,
de
31-8-1966
muárics, álbuns impressos, bolearas. ca
Cooperativa Agrícola Mista Languirú nhos. perneiras, quimonos, regalos,
-alogos, edições impressas, revistas. or
robe de chambre, roupão, aobretudom
Limitada
Claase 33
aãos de publicidades. programas radio
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Grande do Sul
Insigiiia comercial
fônicos. rádio-televisionadas. peças mo
3-ticteres, shorts, sungas, stolao ou slacks
trais e cinematográficas programas
Têrmo na' 766.519, de 31-8-1966
toucas, turbantes ternos, uniformes
•
aireenseN
Levino Sebastião de Medeiros
e vestidos
Classe 38
Guanabara
Tann°
n.o
766.534, de 31-8-1966
Cabogramas, cheques, cartões, etiquetas
Moreira
Andrade Ltda.
faturas, notas promissórias, recibos, ró.
talos envelopes, duplicatas, notas fiscais.
São
Paulo
Indústria rasileira
cartões comerciais e de visitas, letras de
câmbio, papéis de cartas, títulos, debênTEJO
tures, ações, apóliás e impressos em
Classe 41
Classe 3,3
geral
Industriai Brasileira
Leite, leite pasteurizado, leite em pó, leiTitulo
Classe 50
te condensado, coalhadas, cremes de leiClasse 42
te, manteiga, queijo e yougurth
Termo n.° 766.520, de 31-8-1966— Cartazes e impressos de propaganda em
Vinhos em geral
geral
"EMAIL" — Exportadora Mercantil
Termos ns. 766.532 e 766.533, de
Térino n.° 766.535, de 31-8-1966
Agro-Industrial Limitada
Térmos ns. 766.525 a 766.528, de
Trava! Representações Ltda.
Exportadora
de Madeira Alto Paraná
Guanabara
31-8-1966
Sociedade Anônima
Sc Pmiln
Codaco S.A. — Crédito, Financiamento
e Investimentos
Paraná
TRUVAlt.
Rio Grande do Sul

apac

L.S.t1EDEIRO

.

Induât
Indústria Brasileira

•

Classe 2
Artigos da classe
Termos ns. 766.521 a 766.524, de
.31-8-1966
Codaco S . A . — Crédito, Financiamento
e ,Investimentos
Rio Grande do Sul
Para distinguir: materiais de conatre•
ção: argila, areia, azulejos, ergam>
sias, batente% balaustres, calhas, camela
to, cal, cre, caixas ch descarga, chta
oas isolantes, caibros, caixilhos, cola.
nas, chapas para cobertura, caixas
d'água. edificação pré-moldada% esta
cos. esquadrias, fôrros, frisos, gesaa
k..11SW ló
grades,
fanelas, lamelas de metal. fadei.
1 j. . 1 ,
materiais ima; constru, !hal lambris,
luvas de junção, lajes
Oda 'ej decorações: Argamassas. argila. - ladeotas, material
isolante contra Inc
areia, azulejos, batentes, balaush'es,
e calor, manilhas, madeiras para coas.
cos de c mnto, blocos para pavimenta. Cauções. mosaicos, produtos de Sese
C00, calhas, cimento, cal, crê. chapas nsfáltica, produtos para tornar impes
ter:dantes, caibros, caixilhos: coluaas: tneabilizantes as argamassas de cimente
chapas para robe] Curas. caixas dagua e cal hidráulico. pedregulhoa. placas ela
caixas de descarga para aflitos. edifica. Pavimentação. peças ornamentais de
cões paernoldadas, estuque, emulsão de cimento ou gêsso para tetos e paradas
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru- carquetes, portas, portões. persianas
turas metálicas para construções, lame- Pisos. paael para forrar casas sdeira.
las do metal, ladrilho% lambris, luvas para porta, tijolos, tubos de cones:

-

.B.ras4e:ix
'A:12W

ia

AUlerestg de igaais
preçA3
se —s mutoções adereços J,

aedras preclosas` e suas imitações, adua
Indústri
rilefr,
ama de metais preciosos. semi-precito=
e auras imitações, alianças, anéis, etrbClasse 4
goo da kantasia de metais predoens.
Madeiras em bruto e beneficiadas
balam:idosas de metais • preciosos ou
semi-preciosos bandejas de metais preTermo n.° 766.537, de 31-8-1966
Chsects. berloques de mete) Amei:mos
Agência Leila de Automóveis Ltda,
brincos da metal precioso eu semiGuanabara
preciosos, bules de metais smeciosaa
cartehma de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos, esmos de
ciosos. diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais prado,
coa cafeteiras de metais preciosos, lólas
ibins falsas. tantejolas de metais pre&chie Breadeke
ciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
Classe 21
de ouro pedras preciosas para lóta ím- Para distinguir: Veículos e suas partes
draa semi-preciosas para Jóia prolaa integrantes: Aros para bicicletas, auto.
e imitações de pérolas. gratas de me- móveis, auto-caminhões, aviõea amora
tais tareciosos. serviços da chá e de cais kecedores, alavancas de câmbio, barcos,
de matais preciosos. serviços de licor breques, braços para veículos, biciclea
de matai precioso serviços de refresco) tas, carrinhos de mão e carretas, carnflde metal precioso, serviços de raladas nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
de fruta:, de, metal pre.azo, serviçoa de carros, tratorea, carros-berços, caRroPP
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao fetta da acordo. em o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
Coma' o Prazo da fi0 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenta
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudicados com a concessão de registro requerido
tanques. carros-irrigadores, carros, car- a-turai, tecidos plásticos, tecidos impem
meáveis, tecidos de pano COUSO
zoças, aarrocerias, chassis, chapas cire veludos
culares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos. direção, desliTann° n.° 766.540, de 31-8-1966
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele- Cia. Fiação e Tecidos Santa Bárbara
vadores para paasageiros e para. carga,
Minas Gerais
aregates para carros, eixos de direção,
freima fronteiras para veículos; guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. Cia. Fiação e Tecidos
motocicletas, motocargas moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Santa Barbara
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para biacietas, raios para bicicleNome Comercial
tas, reboque, radiadores para veículos.
Termo
na
766.547, de 31-8-1966
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipe- Ameropa — Administraçao e Representações Ltda.
vareta.s sie contrõle do afogador e
São Paulo
acelerador, Coleis, troleibus, varaes de,
carros toletes para carros
1
CASA DO AISMO
Tèrmo n.a 766.536, de 31-8-1966
Cooperativa P. Mate "Prudentémolis"
Classe 38
Limitada
Impressos em geral da requerente, ou
seja: papel de cartas, papel de contabilidade, faturas, dualicatas, notas, letras
de câmbio, recibos, cheques, contratos
podendo variar em cores e dimensões
ermo n.° 766.542, de 31.8-1966
Indústria Brasileira
Indústria de Barbantes 'Árabe!" Ltda.
São Paulo
•
Classe 41
Erva mate (chá verde ou queimado e
AraBei
chimarrão)
_
—
• Termo n.° 766.538, de 31-8-1966
índástria brwileira
Indústrias Reunidas Paculdino S.A.
Minas Gerais
•
Classe 31
Tendas, lonas, correias de transmissão,
cordoalha e barbante
Têrmos ns. 766.543 a 766.545, de
31-8-1966
União de Bebidas Inch1stri ae Comércio
Limitada
Pernambuco
Nome Comercial
Têrmo n.° 766.539, de 31-8-1966
Cia. Fiação e Tecidos Santa Bárbara
8
".rrzz:
Minas Gerais
Itta-am

Gralha Azul

goiabada. geléias, berve doce Ite-va
mate. hortaliças lagostas, lanaas. leite,
condensado. te-te em pó, legumes es;
conserva, lentilhas linguiça louro, mas
;as alimentícias. Marisco& manteiga

tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos le
lã em peças. 'luta. iersey, linho, mamo
paco-paco, percalina, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticas, tecidas impeimeáveis, tecidos de pano couso
e veludos
Taram n. 9 766.547, de 31-8-1966
Consultas e Aplicações d eEngenharia
Elétrica Ltda. S:so Paulo

margarina, marmelada macarrad. .nasde tomate, mel e melado, mate. masas para [n.ngaus. molhos. [tabacos
nostarda. mortadela, nós moscada. ao.te a. óleos comestíveis. ostras. 'ovas
paca paios predirias pimenta. pó: para
pudins. pickles, pauses. presuntos. pe,
rés. pett - pois pastilhas. pizzas pudine.
queijos. rações balanceadas para aw.
mais. regueittles, sal. caga sardinhaa.
sanduiches. sorvetes. suo de tomate e de
trutas. torradas. eamoca. tatnaraa -talha•
GAEEL
rim, tremoços, torta& tortas para ali
mento de animais e aves, torrões
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy eaahaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel. licores, acatar, punch, piperanint, rhun.
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verGases: 8, 32 e 33
mouth, vinhos espumantes, vinhos
Insígnia
quinados e whisky
'remos
as
766.553
a 766.555, de
Classe 43
31-8-66
Pára distinguir: aguas minerais irti
liciais, caldo de cana, laranjada, limo- linião de Bebidas Indústria e Comércio
nada, refrescos- de: groselha, laranja
Perlatpdaaa.amo
limão, abacaxi, caju, tamarindo, soda
limonada e guaraná engarrafadas
Termo n. o 766.546, de 31-84966,
Impar — Engenharia e Construções
Limitada
• Tia Paio

(fidustás eurdOs
Pazu!din

Classcs: • 16, 32 e 33
Inái gnia
Têrmos na. 766.551 e 766.552, de
31-8-1966
Companhia Industrial de Guahyba r

CUct,
Classe ai
kicacholreas aletria, alho, aspargos.
arroz, atam, aveia, avelãs, azeae azeitonas. banha, bacalhau. batatas, baleia

ase

•

Rio Grande do Sul

biscolZe3, bombons. bolaaaas. aaunilha.

Classe 23
•
Para distinguir tecidos em geral, teca
• @os para confecções em geral. para
Papeçarlas e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim,
amo& casimiras, fazendas e tecidos de
ern peç.m. juta. jersey, linho, nylon
aacoaaacca percebo, ratai, miram, seda

ceife em pó e em grão, 'camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnea chá
cereais, cominho. creme de leite. cremes
caramelis chi:molares, confeitas,. cravo
açúcar. alimentos para animais, amido,
stner,doan, ameixas, amendoim, araruta
aen-i CinS ^ciou& tes campotas. can
gica. coalhada. castanha, cebola, conda
meatos para alimentem, colorantea
chouriços. detida. (laces. doces de fru.
rua, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, coaxcivas.. estrato de toe
mate. farinhas [dissentidos. mas. 1ê.
cuias, flocos, tateio, fermentos. feijão
F:Goa Mos. 'curas sêcas naturais e cria
salizadaa. Oleosa, goma de mascar. gor
dista% grãoulos. grila de bicl, geladas.

-

lIndúshia Otnaáleh-e

Classe 22
Para distinguir. Fios e linhas de Crida
espécie, fios e linhas, torcidas ou não;
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raion para pneumáticos •e linha de
pescar
•
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dcia para confeeções em geral, para

Aicachotras aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos para animais. amido.
¡mandona ameixas, amendoim, araruta
seroa. atum, aveia, avelãs. aze.te azeitonas banha, bacalhau, batatas, haias
oiscoitos. bombons. bolachas baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
..!m pau e em pó. cacau aarnes chá,
arara:ais ehocolares, confeitos. cravo
areais cominho, creme de leae. cremes
• s . a los. croq u e tes. compotas Ca U.
coalhada castanha, cebola. condi- p ara alimentos. colorantes.
Finar-içam Mentia doces. dicas de fruespinatta mssenc.as alimentares, et-andas, ervilhas, aturavas. extrato de toamate, farinhas atimenticias, lavas fècuias. flocos, tareio, fermentos feijão
amos frios. "rumas secas naturais e caiazanzadas glicosa goma de mascar, geie-luras, grânulos, grão de biei gelatina.
aoiabada aelélas, herva doce serva
mate. hartaa In lagostas, iinguas leite
coMensadu • e:Z:2 em pa. legumes 'em
conserva. ientabas, linguiça loura asnas alimenticias. mariscos, manteiga.
margarina, marmelada •macarr0i. massa da tomate, mel e melado. inata . masas vara maigaus. molhos, moitascoa
nostarde mortadela nas moscada, nozes. óleo comestivets, ostras, ovas.
pães, paios p ralines pimenta aba pura
p udins. pakles neixes. presuntos. paras, peta-pois, pastilhas. pizzas Mina;

G.Llada- .e:1

a
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queijos. uMes balanceadas para animais. tequeildea. cai. csg. ~didata,
eandumbes. sorvetes, suei da tomate e de
trutas. tortadac. tapaaca, tâmaras. otiltaa•
rim tremoços, tortas. tortas pata alimento de animais e ano, torrões
toucinho a vinagro
Classe 43
Aguas artificiais mineráis e naturais,
bebidas espumantes sem álcool, gasosas,
ginger-ale, guaraná, refrescos, sifões.
soda limonada c xaropes
Classe •42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque cervejas. ternet, genebra, gin, kumel, licores. nectar, punch, pipermint, rhum,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termos os 766.556 a 766.558, de
• 31-8-66
União de Bebidas Indústria e Comércio
Lida,
Pernamta- . )

ciais usados para fias de aromatizaçâo
ou flavorização e/ou para aperfeiçoar
o aroma em produtos como leite, caseína, 'carne .e aves, peixe e gelatina
Tênmo n° 766.560, de 31-8-66
Chantecler Publicidade Ltda.
Guanabara

CHANTECLE
R\ITXTSTRIA BRASZMA
Classe 3/
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, drgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio -televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n° 766.5 16,de 31-8-66
Dietrícia S. A. Produtos Dietéticos e
Nutricionais
Guanabara

CHANTECLER
PUBLICIDADE LTDA.
(UlaCre, 11

Termo . n° 766.564., de 31-8-66
Kentile Floors Inc.,
F.stadra; i' • (»I .'•••

Têrmo a° 766.585, de 31-8-66
CoEgyanbia de Produtos Quimicos Lalooratórios Verny
Guanabara

-TERMOSTIr

CIDOSIMA DRAW=

ngrldtistria rasi

Classe 2
Classe 3
Artigos da classe
Uma especialidade farmacêutica indicaClasse 1
da como medicação analgésica, antitérArtigos da classe
mic ae anti-espasmódica
'rirmo n° 766.579, de 31-8-66
• Termo n° 766.586, de 31-8-66
Conterpa — Construções, Terraplena- Majer Meyer S. A. Indústrias Farina.
têtiticas .
non e Pavimentação S. À.
São Paulo
Pará
•
.BIZICLIN4
` CONTERPA

comsnuots,

indüstria Brasileira

HRRAPLENAGEMI

Classe 3
Unia especialidade farmacêutica indicada como medicação antibitica

PAVIMENTAÇÁO 3. iL
Nomc comercial
Termo n5 766 .580.. c'te 31-8-66
Conterpa — Construções, Terraplenanem e Pavimentação S. A.
Pará

"a. é nossa! grva é possa/
22:WP

. Classe 41
Frase de propaganda
' Classe 43
Frase de propaganda
Classe 42
Frase. de propaganda
Têrnio ti 766.559, de '31 - 8 -66
Chantecler Publicidade Ltd 3 :.
1;uanai)ara
•

Têrmog ns 766.579 e 766.578, de
31-8-66
Sentlux Produtos de Limpeza Ltda.
Bahia

C)4

•'Z O

ERPA

Termo ny 766.587, de 31-8-66
lboratórios. 0:, tain S. A

TRIcomn.
Indiistria Brasileira

CONSTRUÇOES,

ITERRAPIENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Classe 3
lima especialidade farmacêutica indicada no tratamento das vulvo-vaginite

Classes: 16 e 33
Título

e suas manifestações
Tênno n° 766.583, de 31-8-66
Produtos Químicos e Farmacêuticos
"EMES" Ltda.
o
São Paulo

Tênao n° 766.582, de 31-8-66
11. ,: .-ron Modas Ltda.
ruanaban,

Classe 41
Expressão de propaganda
Termo n° 766.563, de 31-8-66
American Cyanarnid Company
Estados Unidos da Arrasr'ca

PATOSII;

Industria BrOdleira
n

LEDERSULFAS

Classe 3
Unia especialidade farmacêutica indicada no tratamento das" tráqueo-bronquites 'e suas manifestações
Tênno n° 766.589, de 31-8-66
Produtos Químicos e Farmacêuticos
"EMF:S" Ltda.

,lasse 46
Artigos da classe
TOLE
Classe 3
Termo a° 766.583, de 31-8-66
Substâncias quimicas, produtos e pre- Companhia de Produtos Químicos Laparados para serem usados na mcc:icina
b , )r; n tórinq 'Veras/
ou na farmácia
Siío Paulo
Coberturas prearadas ria fo.ma de teTermo n° 766.581, de 31-8-66—'—
lhas, ladrilhos ou lacas e outras inclusive em forma de chapa e em rolos, Rio Light S. A. Serviços de Eletripara pisos. paredes e outras superfícies
a
internas e externas de edifícios
•
Classe 3
Classe 3
Termo n° 766.575, d 3 -1:8:66 —
Uma especialidade farmacêutica indi- Uma especialidade farmacêutica indiAmerican Cyanamid Company
cada como medicação tônica nas,
cada como medicação analgésica, antiP
Estados Tiados a A 111 é rica
valescenças e estados de desnurição
térmia e anil-espasmódica
Térino a° 77?. -6.584, de 31-8-66
Termo n° 766.590, de 31-8-66
Companhia cid Produtos Químicos IA,. Produtos Químicos e Farmacêuticos
borutórim Vem
"EMES" Ltda.

FORTONAL
In l5stra Brasileira

FENADÔn.
IndiSstria Brasileira,

COMPLE

São Paulo

Classe 1
Substâncias e prepa rat,õ,'s químicas
usadas nas indústrias, na fotografia e.
nas análises químicas, substâncias e
preparações químicas anti-corrosivas e

anti-oxidantes, um agente tensioativo
(um produto químico) para aperfeicoar
o aroma e sabor em alimentos como
leite, Camilo. carne, café e óleos essen-

,HEPATOTRIS
ROVELAN
Irvi ystr:Ici Brasileira Indústria Brasilenre'
Classes: S. 21, -25, 117,
3 e 33
Sinal de propaganda

Classe 3
'; n 1 n :; ,d- 1 - ri •,, reutica indica- Uma especialidade farmacêutica
da no trat.nneni-,
disfunções hepá- cada no tratamento da hipertensão
teria! e renal
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MARCAS DEPOSITADAS
lanoff mas

Publicação feita da &cerdo com o art. 130 de Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para O deferimento do pedido. Durante eme prazo poderão apresentar suas oposições ao Depextilin•atia
tiacional de Propriedade blduatrIal aquêlea que ao julgarem prejudicados com a concessão de registro moendo
agricultura máquinas inséticidas: máquinas vaporizadoras. máquinas de
fundir, máquina0 niveladoras de terra.
máquinas perturadoras para a agricultura. máqcinas dg planear, motocharruas, máquinas regadeiras. máquinas de
DIETEX
roçar, de semear; para asfaltra; de,
torquir. de triturar, de esfarelar terra.
InCliistria Brasile
para irrigação, para matar tormigás e
outros insetos, para borrifar e puiveri.
Clases 3
Uma especialidade farmacêutica indi- zar desinfetantes, para adubar, pare
agitar e espalhar palha. para colher
cada como medicação auxiliar para
algodão, para colher cereais. máquinas
emagrecer
amassadoras para Sins agrícolas. de
Classe 41
Um complemento alimentar edulcorante, cortar arvores, para espalhar. para 'cadestinado a regimes dietéticos especiais pinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar. para eis.
Termo n° 766.593, de 31-8-66
sacar. máquinas e ancinhos para forraFoto Carlos
aspaaapro na:apenas saninbain isaab
Rio de janeiro
ras mecânicas. raladores mecânicos, ca.
tos compressores para a agricultura
sachadeiras. semeadeiras, secadeiras,
marcadores de terra aaosadorei de grama. tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas Termos ns.c766.786 e 766.778, de
2-9-1966
Classe 8
Pavan Engenharia e Indústria S.A.
Ramo de siudio — fotografias de doSão Paulo
cumentos e artístico em todos os tamanhos. Repotragem, fotografias à domicilio, trabalho de laboratório, executando todo o serviço referente a fotografias
Termo n.° 766.782, de 29-1966 _
jamil Jorge
Guanabara .
Termos xis. 766.591 e 766.592„ de
31-8-66
Farmedicals — Comércio e Indústria de
Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

Ira

-

torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para Irrigação, para matar formigas e
.outros insetos, para borrifar e pulverizar desintetantes. para adubar, para
agitar e eepálhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para Sais agricoias, de
cortar arvores, para espalhar. para ca
pinar, maquinas combinadas para senrear e cultivar, de desbanar, para eza
sacar, ,máquinas e ancinhos para forragens, máquinas toszaaoras, ordenadoras mecânicas, raladores mecânicos. mitos compresíores para a agricultura
sachaneiras, semeaderras, suadeiras
marcadores de terra, tosadores de .gra.
ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas
Termo n. 766.788, de 2-9-1966
Ancora Indústria e Comércio
São Paulo

•

FOTO CARLOS

9

STaRIBOX
'Classe 36
Calçados em geral
Têrmo n.° 766.789, de 2-9-1966 —
Ancora Indústria e Comércio
São Paulo

STRICROM
Classe 36
Calçados em geral
Termo n. .786.790, de 2-9-1966
Ancora Indúátria e Comércio
São Paulo

9

TBXPEST.
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes para
abanar, agitar, alisar, aquecer, aspirar,
Classe 33
bater, beneficiar, .brunir, classificar, coTitulo de Estabelecimento
letar, descaroçar, descascar debulhar,
Têrtno n. 766.785, de 2-9-1966
despolpar, moer, peneirar. secar,
separar, triturar e ventura
Pavan Engenharia e Indústria S . A.
Classe 7
São Paulo
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
1' A A 3
horticultura a saber: arados, abridores
Xnattstr -* Brasileira de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilha dores combinadas.
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para curais, bombas
Liasse 7
máquinas e atendiam ara serem usa- para achana celfadeiras, carpideiras
das exclusivamente na agricultura e ceifados-para arroz, charruas para agrehorticultura a saber: arados abridores catara. cultivadores, debulhadores.
de sulcos. adubadeiras. ancinhos me. destocadores, desentegradores; e m
-dorespagicult rfado.
cãnicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para açaimal. res, enchovadeiras, facas pare macniitura. batedeiras para acerais, bombas nas agrícolas terradeiras, gadanhas.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras garras para arado, grades de discos
ceifados para arroz, charruas para agri. ou destes, máquinas batedeiras para
Ultima cultivadores, debulhadores agricultura máquinas inseticidas mádestotadores, desentegradores; esmaga quinas vaporizadoras. máquinas de
dores para a agricultura escarrificado fundir, máquinas niveladoras de terra,
res, enchovadeiras. facas para mama máquinas perfuradoras para a agriculnas agricolas terradeiras gadanho' tura. máqcinas de plantar. motochaa
garras ara arado, grades de discos ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
ou destes, máquinas batedora: isara rocar. de semear; Pare asfaltai» de

o

j

p

s aga

p

Termos as. 766.794 a 766.797 de
2-9-1966
2-9-1966
Afonso Pinto de Magalhães
Guanab-ra

Classe 36
Calçados em geral
Termo n. 766.792. de 2,9-1966
Gráfica Imperial Ltda,
Pernambuco

o

Classe 33
Insig ina Comercial
Classe 33
Sinal de propaganda
Claale 32
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
—
Termos tis, 766.798 a 766.800, de
Afonso Pinto de Magalhães
Guanabara

PINTO DE
MAGALUES
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 38
Articros da classe
Classe 32
Artigos da classe
Termo n. 766.801, de 2-9-1966-7
L. L. Pôrto Confectões
Guanabara

o

CHAMES
FRANCIHETE
Classe 36
Titulo de Estabeelcimento
Têrmo n.° 766.802, de 2-9-1966
Eletro Diesel Rio Ltda.
Guanabara

.ÉSÁFICA,
'IMPERIAL LTDA.

E. D. RIO
INDOSTRIA BRAS1LEMA

Nome Comercial
Termo n. 766.793, de 2-9-1966
Afonso Pinto de Magalhães
Guanabara

Nome Comercial
Termo n. 766.803, de 2-9-1956
Eletro Diesel Rio Ltda.

BANCO PINTO
DE MAGALHÃES

É' LETRO DIESEt
:b,AIO UMA:,

9

Classe- 33
Titulo de Estabelecimento

9

Classe 8
Artigos de cias
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Puolleaçâo tens de imbui() 8033 o ano 1210 do Código da Preprieciado tnclustrisi De data do plibliraçao começará
correr o oram 6. 60 duo para a deferimento cia pedido. Durante eas-e prazo poderão o pre:;entel 6110.9 oposçôer. ao Departuronto
PtoprIedade Ludas:~ aquelas que se Nig arem prejudicano3 em e ean.,...-;0 o da registra requeriCo
Nadaria)
1.11C.Cfflinie

Termo n.° 766 . 804, de 2-9-1966
EditOra Alba Ltda.
Guanahaea

*LBA
eIDÜSTRI)31

R1T.rrn

Classe 32
Artigos da classe
—
Termo n.° 766 . 806, de 2.91966
Inter-Hamol S . A
Suíça

sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado em todas as
cores, tintas sintéticas, tintas a óleos,
removedores, olidores para pintura,
emolientes para remoção de tintas
Termo n.° 766.809, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda
São Pulo

Classe VS
Cosméticos
Termo n.° 766 .807, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda .
São Pmiln

MA EIA As

(...-as.e 43

Classe 28

Para dsitinguir tintas e produtos para
pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado , em tOclas as
Ores, tintas sintéticas, tintas a óleos.
removedores, olidores para pintura,
emolientes para remoção de tintas
Termo n.° 766 .808, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda .
São P:
•
Clasee 26
Para dsitinguir tintas e produtos para

•

pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado em todas as
ceires, tintas sintéticas, tintas a óleos,
removedores, olidores para pintura.
emolientes para remoção de tintas
Termo n.° 766 .823, de 2-9-66
Bombas Esco S. A .
São Pauln
IsOMBAS ESCO

Classe Lo
P:.ra dsithiguir tintas e produtos para

pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose para pintura, anilinas, tintas

Termo n.° 766.821, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda .
São Pauio

ema mnatmO MAIS LLTO PUJO
VALE Da2

dope, dope pigmentado em tôdas
côres, tintas sintéticas, tintas a óleos.
removedores, olidores para pintura°
emolientes para remoção de tintas
—
Termo n.° 766 .815, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda .
• Sio Paulo

e:lasses: 1, 16 c 28 •
Expressão de propaganda
Termos na. 766.811 a 766 .813, de
2-9-66
Indústria . de Tintas e Vernizes
Everest" Ltda
São Paulo

NA DRAS

Para ositinguir tintas e produtos para
pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose 'para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado em Vedas as
dires, tintas sintéticas, tintas a óleos,
removedores, olidores para pintura,
emolientes para remoção de tintas
Termo n.° 766 .810, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizes
"Everest" Ltda .
São Paulo

•

ceameass

•

Nome comercial

Para cLitni&ir tintas e produtos para
pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose pari pintura, anilinas, tintas .
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado em tôdas as
cOres tintas sintéticas, tintas a óleos,
remos edores, olidores para pintura,
emolientes para remoção de tintas
Clasae 1
Termo a.° 766.816, de 2-9-66
Para distinguir corno marca genérica:
Indústria de Tintas e Vernizes
produtos e preparações químicas para
"F,verest" Ltda .
uso nas Isdústrias,
São Paulo
Classe 28
Para dsitinguir tintas e produtos para
pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pintura,
dope, dope pigmentado em tôdas as'
côres, tintas sintéticas, tintas a óleos,
removedores, olidores para pintura.
emolientes para rt-rtioçã,.s de tintas
Classe 16
Para distinguir: tintas para paredes e
muros a base de cal
Termo n.° 766 .814, de 2-9-66
Indústria de Tintas e Vernizei
NA BRAW0
"Everest" Ltda.
Classe 28
São Paulo
Para dsitinguir tintas e produtos paa
pintura: Tintas e vernizes a base nitro
celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética para pinturas
drpe, dope pigmentado em tôdas
ceires, tintas sintéticas, tintas a Óleos,
removedores, olidores para pintur
emolientes para remoção de tintas
Termo n.° 766,822,. de 2 -9 - 66
Bombas Esco S. A.
Silo Anulo

..13RA
: asse 2s
Para dsitingu:r tintas ‘. p...);:utos para
pintura: Ti,ias e vernizes a base nitro

celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, coràntes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e s!ntética para pintura,

nQmiatra lira
Classe 6
Pecou distingui?: bombas eo geia
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Publicação feita de acera° com o art. 180 do Código da • Propriedade Industriai Os • das cia publicaçau coillei;ará
st carrete o prazp de .60 ' dias para o deferirriento do pedido Durante esse .. prazo poderão. aPresentat suas oposições, ao Onoa,..1.ai,
tauctonAl da Fn'opriedade Tndtistrial aquêles que se julgarem prejudicados etina 4 concessão no registro reque;•ido
•
Termo n.' 766.817, de 2-9-66
Indn.stria de 'limas e Vernizes
‘Lveresu Lida. •

Teános as. 766.819 e 766.820, de
indústria de Tintas e Vernizes
' twere.st Ltda.

Termo ri.' 766.836. de 29-1966 •
tas em conserva, legumes, mel, ;tico de
(1:!'
irutas- para fins afim entar, vinagre Coniparili 'a C-:c to i1C :
. Termo n.° 766.830, d c2-9-66
Sociedade Conmrcial Carboftr Ltda
Pauto

Fr -

CACICAFE
tndtletri a Brasileira
41
•Café •
766.837, de 2-9- ,966
&
"a.

Termo

.FONTE
IndaiPtria Brasileira

Cláss.2 4
Para. distinguir: carvão coque, minerai

Classe 28

Para cisitingu'x tintas e produtos. para cá bruto ou parcialmente • trai ti1ba6os
pintura: Tintas e vernizes a base nitro. _
porá uso !u.e. .inclústrias
celulose para pintiu .anilinz:s, tintas

Para dsitinguir tintas e ' produtos para
pintima: Tintas e- vernizes a base nitro
ethiloSe para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
" massas rápida e sintética para pintara,
dope, dope pigmentado em teidas as
córes, tintas sintéticas, tintas a óleos,
,removedores, olidores para pintura,
• emolientes para remoção de tintas

7/0

sintéticas, corantes,. vernizes' . esmaltes,
massas rapicta e sliitética para pintura,
dope, dope pigmentado em tôdas
cõreá.• tintas sintéticas, tintas a óleos,
removedores, olidores para • pintura,
emolientes para remoção de tintas
Classe 1 ,
Para distinguir como marca générica:
Produtos e preparações químicas para
uso nas indústriaS

Termo a.' 766.818, de 2-9-66
-Indústria de Tintas e Vernizes
• l `Fixerest. -.la
Se Paulo

Tênnos .ns. 766.824 a 766.827 de
2-9-66
Ginja Marjumy — Agro Pecuária
Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Termo il.° 766.831, de 2-9- ! 966
sociedade Comercial Barl ' , ter Ltda
Sio Poujo

SOCIELADE COMERCIAI,
CARBOFER LTDA..
Nouie Cornerc;ai
Têrmo, n.° E66.832, de 2-9-1966
SociecQde Comercial Barbofer Ltda
São Paulo

CA'RBOFER

Ulmo n. o 766.833, de 2-9-1966
Companha Cacique de Café Solúvel
•

,

Tintas e vernizes a base nitrb
celulose para pintura, anilinas, tintas
sintéticas, corantes, vernizes, esmaltes,
massas rápida e sintética ¡--ara pintura,
dope, dope pigmentado em tõdas as
'cõres, tintas sintéticas, ' tintas à óleos,
removedores, olidores para • pintura,
emolientes parà remoção de tintas
Ontura:

Termo n.o 766.841, de 2-9-1966
Indústria de Tintas e 'Vernizes
"Everest" Ltda.
São 'Paulo

IVERZST-• A TINTA
QVI VIVI
. Classes: 1, 16 e 28
FtatPressão de propaganda

•

8.ARUTAIA
:ao Paulo—Capital

.

Classe 3"-S
Titulo de,Edificio.

Têm() n.° 766.840, de ••2-9-1966
"Constru-Kina" Materiais de Constritcães Ltda.

CONSTRU,—ICINA
TndUatria ,Brasibara

Paraná

Classe 16_
i3ara distinguir: 'Materiais para construões e ,decorações:' Argamassas. argila.
azulelcis. batentes. balaustres. blocimento, blocos para pavimentaCtv
de
Classe .41
s.., calhas. cimento.. cal. cré. chapas
Café
solantes caibros, . .caixilhos. cotunaa.
Trino 11.9 766.834, de 2-9-1966
-banas para coberturas, caixas dágua.
Companhia Cacique de Café Solúvel
'as de descarga' nare etixos. edificaSes ai-moldadas. e stuque. emulo de
Classe 43
,
',ase nsfáltico. estacas. esquadrias, eskrugasosas
Para distingun.
uras metálicas para construções. lame.CACICOF
FEE
ciais, bebidas espiiviantes •sem álcool, •
de metal. ladrilhos lambris. luvas
.dç
In
el
t.. atri-ai Bra si lei ra
guaraná, gazosas, essências para retri-,
-le função. lages. lageotris. material iso•
gerantes, refrescos, refrigerantes, soda,
lute enntrr frio e calor, manilhas. masClasse 41
suco de frutas, sifões, xaropes
.
;as para revestimentos de ~des. moCafé
.
Classe 42
leiras para construções, mosaicos. proPara distinguir: Aguardentes, aperitiTermo n.° 766.835, de 2-9-1966
dutos de base ashiltico, produtos para
vos, aniz,,bitter, brandy, conhacnie cer. Companhia Cacique de Café Solúvel tornar imperwabilizantes as °mamas,.
Veias, fernet, genebra, gin,, kumel, tico;
;as de cimento e cel. hidráulica. pedreParaná
res. nectar, punch, pipermint, Aluna,
gulho. produtos betuminosos. impermeasucos de frutas sem álcool, vinhos, ver'-nlizantes banidos ou sob outras formas
mouth, vinhos , espumantes, vinhos
aara revtstimento e outros como na paKAOIKAFFE
quinados e whisky
, inierStação, peças ornamentais de cl. Classe 1
Indústria Brasileira nento ou gesso para tetos . e paredes.
Para distinguir: álcool •
napel para forrar casas, massas andClasse 41
ícidos para uso nas construções. parPara distinguir: carnes e áfres abatidas.
Classe 41
'vetes. portas. portões. pisos. soleiras
condimentos para alimentos, frutas, teuCafé
, para portas, tijoà)s. tubos de concreto.

KAOIAVR
Indilotria Brasileiro

Classe 28

Termo n. o 766.838, de .2-9-1966
'Companhia Bandeirantes de Fompreendi• ti"' 'mi C9,iwrciais

•

Classe 4
Carvão coque, carvão miner;,.1 . em bruto
ou parcialin ente.: trabalhados para uso
nas indústrias •

rara dsitinguir tinto e produtos para

e
de rôda
Para ui:,
espécie. tios e linhas. tc:cidos nu não:
e linhas cai ai bordados.
costura, tecelagem. tricotágem e oara
trabalhos manuaii4; tios e linhas ohdos por processos animicosi fios - de
_ ram o para pneumáticos e linha de
pescam

