, jo,

REPUBLICA DO
;

-

'

o

IÁRIO O

of"
."

P

AL

SEÇÃO tu
ANO XXV — N.° 85

CAPITAL FEDERAL

DEPAR FAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INDÚSTRIA

INDUSTRIAL

TÈRÇA-FEIR A, 9 DE MAIO DE 1967
vpirionceenstsoos aos- a lixe

b

ocurisnoesnciiiolineariclo°s8t1) nos
fins
de manter as decisões anteriores:
N'.9 370.570 - marca: Escolinha
R ing-Pong requerente: Rádio Na cional Emp. Inc. Ao Patrimônio Nacional - recorrente: Kibon S. A,
(Industrias Alimentícias - Processo
deferido.
N 9. 371.762 - marca : Lust cace
- req ueren t,i: Perfumes Malibu U- r_
T-ne
ecoipTreonctees:so Cdheefseeibitd:(o1 ugh -

puladora - requerente: The Ho- Odilon Rodrigues de Souza - no
bart Manufacturing Company -» pedido de preferência 'da patente
Processo indeferido.
priv. de inv. - Uma máquina destiDespachos em Recurso
, nada ao arranquio de mudas em
N. 90.394
- pás/.para
de inv.
-- geral,
..denominado
"saca-mudas"
-O Secretário. da Indústria -• He- Estrutura
. de treliça
reboque
e- Concedo
a preferência
solicitada, ten-raldo • Souza Mattos - deu provi- requerente: Fruehauf Trailer Comdo em vista os argumentos apresenmento aos .recursos interpostos nos pany - Processo indeferido,
tados na petição.
processos abaixo mencionados a fim
i N° 373.091 .- marca : Zenith de reformar as decisões anteriores:
•reoueren te: Ftribal agem Zenith Ltda.
Tèrmos: .
- recorrente: Lapis Johann Paber
Carlos Schweizer - junto ao proExpediente do Secretário
Ltda. - Proc es so deferido,
N,9' 55.369 - modelo de utilidade cesso: G-2066/64 - Arquive-se a deda
Indústria
- Um nôvo modêlo de porta-ovos nuncia, como propõe o G.T. subsisN.9 159 .
- título: Dom Rosco
requerente: Benedito Gonçalves tindo para todos os efeitos a pa- rerw erente: Imob i liária Dom HosRio, 3 de Maio de 1967
- recorrente: Supermercados Peg tente cancelada.
en Ltds - reco rrente: C.:onstri !tora
Pag S. A. - Processo indeferido,
S A - Processo deferido
União de Bebidas Indústria e CoDespachos em Recursos
N 9 159.99 9 - marca ABC -- reN.9 98.188 • - modèlo de • utilidade mercio Ltda. - no recurso interte : Al i ne R odriemes Falcão -- Estôjo de carmim para os lábios posto ao indeferimento da patente
O Secretário da Indústria - HeTelevisão
conjugado a um espelho - requeren- modêlo ind. n.9 1.132 - De acordo raldo Souza Mattos - d€i. provi- escorreu te: A nr R é ci
S
A.
,
-_
deferido.
te: Ching-Yao Pan - recorrente: com a portaria Ministerial n, 9 316, mento aos recursos interpostos nos
NO
.534
—
R(V,
mares • Mobiluv Comnanhia Brasileira de Cartuchos de 19-10-66, nada há que deferir, nrocessos abaixo mencionados a fim
" s•ni ersDinalithe Dist Nacional
- Processo indeferido,
mantenho o despacho de fls. 33, do de reformar as decisões anteriores: 1,,
r atiyi si ss,tes 5 tel e - recorrente:
N.9 359 - marca: Select - capam, twrnbii nil Company Inc
N.9 89.911 priv, de 11w. - Pro- Diretor Geral do D.N.P.I. Arquiverequerente: R eimar Com. de Artigos Prnee ss -) defenda.
cesso tiara estirar barras de aço em se o processo.
para Escritórios Ltda. - Processo
particular - requerente: Pamatec
Jaroslav Smit - junto à patente deferido.
N.O 863.074 - marca Ilahlo ide
Patentes, Marcas, Mandatos Técni- oriv,
de
inv,
n.
9
36.072 - Nada há
N9 360.046 - marca : Notar
cos e Comerciais S. A. - recorrente:
re- var re s c l utico - vemterente: Editôra
qife
deferir,
A
patente
em
causa
já
mreslicina
em. R evi sta Ttda. - recorouerente: Oscar Flues & Cia. Ltda. Siderúrgica, Barra Mansa S. A. se encontra no domínio público pela, Processo deferido,.
rente: The We licere
Founda t ion
Processo indeferido.
Processo deferido.
inçao do p/ azo de vigencia. N.9 360.739 - marca : Luzes - re•
N,0 132.744 - priv de. inv. N.9
071.384 - marca: 'IAM - reA Companhia Antarctica Paulista (inerente: Casa Luzes S. A. Materiais mieren
A perf eicoamento em conexões para
te: Ind. Auto Metalórslea
Para Construções - Processo defetubos - reouerente: Ameropa Indús- Indústria Brasileira de Bebidas e Co- rido.
- recorrent e : intern o floria/
nexos
no
recurso
interposto
ao
•
trias • Phl sticas Ltda. - recorrente:
T3ustn .,g Meebines Corp - ProcesN.9 362.24$ - marca : Laike - so deferido.
Companhia Hansen Industrial - deferimento do . têrmo n.9 74.630 De acordo com a Portaria Ministe- requerente: Cralileo Ramirez ProProcesso indeferido,
'a 11.• 316, de 19-10-66, arquive-se e s sso deferido.
N. 37? . 200 - mares • Serla l is O p rocesso, de acôrdo com o parecer I N.9 373.687 - marca: Gaduol - rectuerente: Instituto Pinheiros ProO S scretário . da Indústria - He- do D
N.P .1.
dutos
Teranfieiticos S A. - reco rren1"c querente: Lab, Climax S. A.
raldo Souza Mattos - negou prot e: Heitor Vaccani -- Processo devimento aos recursos inter postos nos Inreiga Industrie de Relógios do " - ^n. sso deferido,
processos abaixo mencionados a fim Brasil 'Ltda. - no recurso interposto j 19 373.997 - marca: Orilla - re- ferido.
de manter as decisões anteriores: • ao deferimento do têm° n. 9 78.255 ouerente: Ind. e Com. Ortna litda,
N.9 173.11P - marca : Kentnix
- De acôrdo com a p ortaria Minis- -- Processo deferido.
r eatteren te: Kenwood Manufactering
N.9 1 0S . 878
modêlo de util
Ltd. - recorrente: Seara
Novas disnosicões construtivas em su- terial n.9 316, de 19-10-66, arquive-se reqN9 374.923 - marca : Frinorte - Coinnstiv
uerente: J. Macedo S. A. Com . e '0. n.buck And Co. - Processo defeporte articula r nora. roda sobressa- o recurso, nos tèrmos do art. 195,
Ind. e Agricultura - Processo' defe- rido
lente - reotterente: Mecânica In- alínea B e C do CPI.
rido
N.-9 373.356 - marca : Oftacilin dustrial titsta muotec Ltda. - recorN.9 249,7:ol - marca : P6 de Ouro r eo deren : Ouhniofarma Ltda.
Pedi(ins de Preferência
rente: Jeito)) Lay - .PrOC2S`40 defeBr coo
Novotherii pica
- requerente: Casas Santa Therezi- recorrev, t
rido.
n ha \ Ltda. - recorrente: A Socieda- Labs. 8, A. - Labs. Moura Brasil YOK
-Equipamentos
Agrícola
N . 124.969 - nriv, de inv. - Sis- Ltda. - no pedido de preferência de de Moagens do Recife Ltda. - Orlando Ran gel S. A. e Farbwerke
• tema resulador de circulação de com- ,da
Hoechst
A ktiengesellschaft patente atoai° de utilidade - Processo Indeferido.
bustível em motores - requerente: ; Máquina para lavar e classificar ovos
cesso deferido.
•
362,959
_
marea:
C olorfécntCoo ti/leni a Motora Corporation - - Concedo a preferência solicitada.
N.o 373.525 - marca: 1001 - reca - re q uerente: Kurt . Wernel
Processo deferido.
tendo em vista os argumentos apre- Schulze - r ecorrente: Technieolor
querente: Fábrica de Calcados 1001
l'q ,9 125.146 - priv. de inv. - sentados na petição.
Ltda. - recorrente: São Paulo AlCorp - Processo indeferido.
•Ndvo e a p erfeiçoado fio elástico comN.9 372.964 - marca: Sulita - p argatas S. A, - Processo deferido.
Industrias Petracco Nicoli S. A. posto e nrocesso p ara a sua confec- no pedido de preferência da patente req uerente: Fábrica de Bebidas Leão
requerente:
ção
Un i ted States modêlo industrial - Nôvo mod.élo Ltda. recorrente: Fratelli Vita In- N9 313.954 - título: Auto Pôsto
OK - requerente: Ernesto Krone Rubber Company
Processo Ide- de placa para veleulos em geral - dústria e Coméi cio S. A, - Pro- recorrente:
•Schurt & Fiedler Ltda. ferido
'Concedo preferência solicite da, tendo c s s s o incleterido
Processo deferido,
N.9 9" erfi - ptiv. d s inv.. - Me em vista o s argumentos apresentaO Sorretrin /In Indústria
N.9 374.040 - marca : Dextrofel -canismoídceparblnçcom- dos na petição.
1eido
:
Souza Mattos — negou
ou Pre requerente: Lak, Londrifartna Ltda,
Rio, 3 de Maio de 1967
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-- As Repartições Públicas de-,
verão em-legar na Seção de Coiniunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 hotas, o expecii:‘nte destinado à publicação.
- As reelainações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de' Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no

-1 As assinaturas vencidas pos
derão ser suspensas sem prévio
aviso.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
- Para evitar interrupção na
DIRETOR GERAL
remessa
dos órgãos oficiais a re»
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
novação de assinatura deve ser
PUBLICAOSEs
CHEFE DA 11E0'0 DE REDAÇÃO solicitada com antecedência de
1,2 ..nr.=
PLORIANO GUIMARÂES trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL
SIRÇÃO

órgão oficial.
- A Seção de Redação fun-

•eçao dm publicidade do expediente do Departemente
~anal de Propriedade industrial do Ministério
da intiCatria e do Comércio

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
ciona, para atendimento do públiFUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
co, de , 11 às 17h30m.
Capital
e interior:
Capital
e
Interior:
- Os originais, devidamente
4,50
NCr$
6,00
Semestre
Semestre
•
•:•,•,•
• • NCr$
autenticados, deverão ser dactilo9,00
Ano
•,..
Ano
NCr$
12,00
•
NCr$
•,.
•
•
dois,
em
uma
espaço
grafados em
só face do papel, formato 22x33;
Exterior:
Exterior:
as emendas e rasuras serão res- Ano ........
NCr$ 10,00
NCr$ 13,00 Ano ......
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
do
número
avulso figura na última página de cada
O
preço
tornadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr$ 0,01,
exceto as .para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sem ,ve ser.río anuais,
recorrente: Com n Products Reflning Company - Processo deferido,
N. 374.286 - nome comercial Inex Ind. e Com. de Aço Ltda. reouerente: Inox Ind. e Com, de Aço
Ltda. - recorrente: Meridional S. A.
Cone c Ind. - Processo deferido.
N.9 223.179 _ marca: MF - requerente: Magal S. A. Ind. e Com.
Processo indeferido.
N.9 295.158 - Giro Ondulador requerente: Gillette do Brasil Ltda.
Processo indeferido.
N.9 300.385 - Ma rca: Sunerlar reauerente: Cia. Brasileira de Super
Loi as. - Processo indeferido.
N., 359.618 - marca:. Sincol
reouerente: Sincol - Soc. Comercial
e Industrial de Construções Ltda. Processo indeferido.
N.9 360.737 - marca: Cardrase recue,rente: The rInjohn Cbmpany Processo indeferido. - N.o 256.990 - marca: Thea. - Te"e n te: Tbesa - Ind. Brasileira de
Errei el s eens S. A. _ Processo indeferido
N.9 370.030 - expressão: É o eino
em refrieerarate - reau erente: Coranienani S. A. Ind. e Cern. de Be•
bidas - Processo indeferido.
372.708 - marna: Rayex reoneeente: Pin-Un Cold Perm-Wave
Ltd. - Processo indeferido.
N,9 38 ,1.393 - marca: Seeesta requerente: Editõra e Imp. Musical
Ferir ata do Brasil Ltda. - Processo
Indeferido.
NP 380.394 marca: Sonata requerente: Editôra e Imp. Musical
Fermata do Brasil Ltda, - Processo
•
Indeferido.
N, 9 466.314 - marca: Túria - requerente; José de Oliveira Miranda
Processo indeferido.
NP 373.226 - marca:- Bonita requerente: Lojas Americanas S. A.
- Processo indeferido. •
N.9 373.733 - marca: Brazo - requerente: João Agripino da' Costa
Dória - Processo indeferido.

Maio de 196i•

, - Na parte superior do ende.
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas, serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de traldres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadonal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos. aos assinantes que os .solicitarem no ato da assinaturas

N9 373.655 - marca: Telex - reExigências
exclusão de lâminas para bafbear, e
querente: Meopta. Prerov Narodni'
de ferro comum a carvão.
Podnik - Processo indeferido.
N.9 506.004 - Campoli - Paulo
Têrmos com exigências a cumprir:
Pontes Lopes - classe 42.
N.9 373.887 - marca: Lom José Union Carbide
N.9 142.869
N9 508.878 - Franpiis - Comparequerente: Calçados Bouzas Ltda.
Corp.,
nhia Franco Brasileira de Tecidos
- Processo indeferido.
N. 145.024 - Farbenf abriken S. A. - classe 36.
Bayer Aktiengesellschaft.
N. 509.808 - M - Misumi & Cia.
Diversos
N. 148.845 - Farbenfabriken Ltda. -.classe 15 - RegIstre-se sem
!direito ao uso exclusivo da letra M.
Inds. de Chocolate Lacta S. A, - Bayer Aktiengesellschaft.
N.9 510.163 - Prodec - Prodec
recurso interposto ao reg. 200.576 N. 151.113 - Carrir Corp.
S. A .Proteção e Decoração de Memarca: Diamante Negro - Nego pro- • N. 151.286 - Motorola Inc.
vimento ao recurso mantendo o desN.9152.86 - Union Carbide Corp. tais - classe 8 - Registre-se com
pacho que declarou caduco o regisN.9 153.991 - Allied
Chemical exclusão Indicada pela seção.
tro.
Corp.
N9 510.331 - Papelaço - PapeRecursos
laço Representações e Conta Própria
N. 191.667 - Lojas Brasileira de
Ltda. - classe 38 - Registre-se exPreço Limitado S. A, - Nada há
Bridge & Iron Company - cluindo a expressão impressos, na
que deferir, a solução final já foi noChicago
recurso inter posto ao térrno nú- classe 38.
proferida, conforme consta de fls. 17 mero 119.815 priv.
Inv.
N,9 510.818 - Front - Eront Feed
Arquive-se o processo.
Cafeteira Brasileira S, A. - no S. A. Mecanizações Contábeis - el.
N.9 289.109 - Soc. Comercial de
interposto ao têrmo 104.607 38 _ Registre-se na classe 38.
Máquinas Casa Rathsam Ltda. - recurso
priv. inv.
N.9 514,729 - Corema - Corem&
Nada há que deferir. A instância adInd. e Com. de Máquinas_ Ltda. ministrativa está . finda. Arquive-se o
classe 32 - Registre-se cem exclitsão
erocesso,
Expediente da Seção
de agendas.
N.9 - 514.734 - Corema - Corinne,
Perfumaria Lop es Ind. e Com S A.
de Interferência
- junto ao têrtno 313.216 - Nego
Ind. e Com. de Máquinas Ltd:e classe 38.
acolhida ao pedido de revisão,
Rio, 3 de Maio de 1967
decisão negando provimento ao reN9 515.654 - Erontex - ka•on
curso está correta. Expeça-se o cerMarcas Deferidos
Ind. e Com, de Tecidos Ltda. tificado de registro.
classe 24.
.
Instituto de Odiomas Yázi gi Ltda. • N. 307.524 - Gazeie - Ind. de N.9 516.286- Orbitrcü - C'Iar- titular do termo 389 954 - Artefatos Metalúrgicos Gazeie Ltda. Lynn Company--; classe Cl.
- classe 8.
N.9 516.319 - Jamaica - Vetei •
Aguarde-se.
N. 357.387 - Cardlorege -- Pro- Paulo Abreu S. A. - classe 23.
dutos Farmacêuticos Simes do Bra- N.9 516.892 EXPRDIENTE DAS DIVISÕES
Qvez2te ou Frio sil Ltda. - classe 3.
E SEÇÕES (REPUBLICADO)
Reclam Publicidade Ltda. - cl. 32
N.9 450.424 - Poti - Irmãos Gia- - Registre-se com exclusão de paiRio, 3 de Maio de 196'7
eomassi & Cia. Ltda. - classe 41.
néis publicitários.
N.9 460:281 - Simpiex - Ames N.9 517.021 - Comandos do Amor
• Privilégio de Invenção Deferido
Mills Eq uinamentos de Saneamento - Legião da Boa Vontade - cl. 32,
N.9 517.022 - Comandos da VerNP 148.364 - nevo modêlo de Ltda. - classe 6.
- Legião da Boa Vontade rastro para pneumático - Dunlop N.9 461.573 - Marvi
Marvi Co- dade
classe 32.
Rubber Company Ltd.
missária e Importadora Ltda.
classe 41.N.9 517.030 - Cruzadas Redenção
Desistência de Privilégio de Inrencao
N9 487.512 - SM - Ind. e Com. do Brasil - Legião da Boa Vontade
Whitmoyer Laboratoires Inc.- de- Ting Ltda. - classe 41 - Registre- - classe 32.
se sómente para óleo de amendoim
clara desistência da patente priv,
direito à expreeseo - Sempre N.9 517.119 - A Marcha do Depara: Processo para preparar uma sem
senvolvimento -- Rossine Careergo
composição de ração animal e pro- Melhor.
Guarnieri - classe 32.
cesso para acelerar o crescimento de
N9 505.513 - Bel Star - Bel Star
N.9 517.121 -- Brasil em Des enanimais - termo 170.529 - Anote Ind. e Cem. de Artefatos de Metal volvimento - Rossine Camargo
se a -desistência.
Ltda - classe 11 -- Registre-se com Guarnieri - classe 32,
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N. 517.130 - Semife S. L. SeN9 526.908 - Angará Angará
N 9 517.261 - Santista Cubatão N. 9 438.425 - Grassmann
Wala
mife Soc. Exportadora de Minério de Administração de Bana Ltda. - Comp. Santiata da Papel Clasclamar Paulo Grassmann - clas ,,e 21.
Perro Ltda. - classe 4.
Classe 33 -- Art. 114.
se 32.
N. o 441.094 - Branca de Neve
N.9 517.134 - Seta - Seta SerNO 517.350 - Kissabão - HermanMenezes Cunha - el. 'kl.
viços e Equipamentos Técnicos Agrí- Expresses, de Propaganda Deferida ny Ind. e Com. Ria S. A. - Clas- Terezinha
N, 9 488.624 - Stasfac - Racharcolas Ltda. - alasse 2.
se 46.
cha et Industrie Therapeu N O 510.950 - Clark Calçado GeraNo 520.052 - Supermercados aServ- dane 41.
N. o 517.361 - São Cristóvão ções
Desde
1822
Companhia
CalLev
Casa
Eliseu
Mardegan
S.
A.
Fábrica de Molas Ltda. - classe 21.
N. o 494.482' Emblemática
N. 9 518.959 - Sete Flexas - Ri- çado Clark - Classe 38 - Art. 121, Com . e Ind. - Classe 41.
S A, Ind. Plásticas
cl. 37.
beiro ês Cia. - classe 41.
N o 522.052 - Panorama CeatinenN 494.483 - Emblemática Nome Comercial Deferido
N. 9 518.965 - 'Unam - Calva=
tal - Rossine Camargo Guarnieri - Ichna S. A. Ind. Plásticas - cl. 31
Plastic Heman Ltda. - classe 1 Classe 32.
N O 519.408 - Televisão Faxcelsior
495.384 - Cronil - Cronil Ind.
Registre-se com exclusão de 61eq paNO 522.653 - Panoramr, Econô- e Na
Com. cie Resistências Ltda. - cl, 8•
S. A. - Televisão Excelsior S. A. mico
ra pintura e vernizes.
Rossine
Camaro
a
Guarnieri
N." 496.620 - Optimar - Tecrica
N9 519.258 - Magnaglo - Mag- - Art. 109, n 9 2.
- Classe 32.
Optimar Ltda. - cl. .23.
naflux Corporation - classe 1.
No 522.054 - Panorama s19 Brasil Cin.3-Foto
N. 592.249 - Sinterprim • N. 9 519.687 - Carbix -a Magna- Titulo de Estabelecimento Deferido Rossine Camargo Guanuerl Metais Sinterizados S. A. Ind.
sita 5 A. - classe 16.
Classe 32.
No 498.434 - Edifício Astor N. 9 519.928 - C.S.B.M. - ComN o 522.055 - Panorama de São e Cem. - cl. 11 - com exclusão dos
panhia Siderúrgica Belgo-Mineira - Sociedade Civil Imobiliária Incorpo- Paulo - Rossine Camargo Guarnieri artigos assinalados
radora Socinco Ltda. - Classe 33 - Classe 32.
classe 48.
N.° 502.241 Sinterrec Sinterli-- Art. 117, IV 4.
NO 522.939 - Café Santa Maria - te Metais Sintcrizados S. A. Ind. e
N. 9 520.024 - K - Kern - CharNO 505.092 - Casa São Pau:0 Santa Maria Ltda. - Classe Com. - el. 11 - com exclusão dos
lote Kempenich - classe 5 - Re- Ardei Rahim Muhd Haj Abdel Rahim Café
41.
artiaos assinalados
g istre-se sem direito ao uso exclusivo - Classes 12, 22 e 24 - Art. 117, n9
1.
Na' 508.569 - êilma
Ferminio
da letra K.
N 9 517.216 Drogamerica - PauNo 523.397 - Tourservice - SerN• 9 520.640 - CG - Confecções lo Queiroz Marques - Classes 3 e 48 viço internacional de Viagens e Tu- José Nunes - cl. 41.
N. o 507.642 - La vie En Rose Granada Ltda. - classe 36.
rismo S. A. - Tourservice - Clas- Art. 117, n9 1.
Napoleão Nery da Hora - cl. f18.
N. o 520.810 - Primrose
N O 520.025,- Indústria Textil São se 38.
StanN o 510.108 - Hugheset - Hugues
dard F,lectrica S. A. - alasse 8.
NO 523.431 - Inter-Americano Vítor - Victor Jureidini - Classe
Laboratório Inter-Americana de Te- Tool Company - cl. 11 -- registreNo 523.562 - Nova Era - Nova 23 - Art. 117, n9 1.
se na classe 11.
Era Comercial de Artigos DoméstiS. A. - Classe 3.
N 9 521.940 - Pôsto de Gasolina rapêutica
cos Ltda. - classe 8.
NO 524.307 - Belart - Belart PuN. o 510.436 - Barralin Química
Chris - Dr. Giannino Vilardi - blicidade Ltda. - Classe 32.
NP 523.897 - Brasília Esprtivo Classe 33 - Art. 117, no 1.
Indústrial Barra do Pirai S. A. Kanainura
524.521
l
K
N
o
classa 48.
- Normand° Jorge Soares - cl.
N9 522.235 - A Gaivota - A G ai N.9 511.587 - Indaia - Bar e
N. 9 524.974 - Mundo da Música vota Ltda. - Classes 33 - 41 - 42 & Fujita Ltda. - Classe 21.
No
524.388
Ingersoll
The
In- O Mundo Gráfica Editôra S. A. - - 43 - 44
Lanches Indaia Ltda. - cl. 38,
Art. 117, n 9 1.
gersol
Milling
Machina
Company
N.9 512.899 - o Escritório Nacioclasse 32.
No 525.731 - Café e Bar Recreio Classe 6.
N. 9 525.084 - Loruti - QIF Quínal - Editôra Monumento S. A. do
Leme
Dr.
Giannino
Vilardi
mica Intercontinental Farmacêutina
N 9 525.449 - Daacema - Dracema classe 32.
Classes 41 - 42 - 43 - Art. 117, Motor
N. o 512.900 - Função do EscritóLtda. - classe 3.
S. A. - Classe 21.
n9
1.
N. 9 525.210 - Tribedosan -- QuiN O 525.804 - Santo Antonio - rio Nacional - Editôra Monumento
N9
526.219
Bar
Marília
José
Sociedade Agrícola e Industrial San- S. A. - cl. 32.
mio Produtos Químicos Comércio e
Vieira - Classes 41 - 42 - 43 - to Antonio Ltda. - Classe 4.
N. 9 512.901 - O Escritório Mo• Indústria S. A. - cl. 3.
Art. 117, no 1.
No 527.895 - Micorptic - Hilger derno - Editôra Monumento S. A.
N. 9 525.451 - Gua j ajara - Arru- classe 32.
& Watts Lenited - Classe 8.
da à • Cia. Ltda. - classe 41.
Marcas Indeferidas
N O 528.163 - Presidente - ArmaN. 9 525.436 - João Domingos N o 512..902 - Decoração
e Adm.
rinhos Presidente Ltda. - Classe 12. do Escritorio
Tecidos João D omingos Ltda. EditÔra
Monumento
No 424.978 - Paraiso - Louças e
528.504
Azteca
EmpreenN
O
classe 23.
Parais° ida. - Classe 16. dirrientos Azteca Ltda. - Classe 38. S. A. - classe 32.
No 525.475 - Vitaluzi - Ind. de Ferragens
N. 9 512.993 - Nosso Escritório
N O 463.855 - Golden - Brasil
NO 536.496 - Formicolor - ForCalçados Vitaluzi Ltda. - Classe Tecnic Comercial e Importadora Li- micolor
Monumento S. A. - cl 32.
Indústria e Comércio - 1:antera
36.
N. 9 512.911 - Revista do Estaimitada - Classe 17.
Classe
43.
tórlo - Editôra Monumento S. A.
No 525.878 - Amazonas - ImporNo 486.455 - Itapoan - Antonio
tadora Amazonas Ltda. - Classe 6.
- classe 32.
N O 526.002 - Johnson - Johnson
Vieira de Vasconcelos - Classe 42. Titulo de Estabelccimente Indeferido
N,9 513.702 - G.S. - Lojas G.
83 Johnson - Classe 24.
No 487.748 - Valinhense - Line
N o 514.541 - Casa Arnaldo - Ir- comercial e Representações Ltda. Tomesani
Classe
46.
•
NO
526.074 - Grasul - Ind. e
mãos Vigutov Ltda. - Classes 31 e alasse 38.
NO 489.085 - Brasitália - Mecâ^ Com. Grasul Ltda. - Classe 28.
N.o 514.433 - Desfile Co: Ofertas
nica Industrial de Precisão Brasita- 40.
No 526.379 - Somil - Sociedade lia Ltda. - Classe 8.
N O 522.758 - Retirica halo Brasi- - Discalliras Distribuidora Bras. de
Mecânica Para Indústria e Lavoura
No 492.010 - Brasileiro Arabe - leira - Retifica Italo Brasileira Li- Calçados Ltda. - cls. 35 e 36.
S. A. - Classe 18.
N. 9 514.704 - Corema - Core=
Lanches Brasileiro-Arabe Limitada - mitada - Classes 6 e 33.
1S19 523.388 - Kosy - Queen Cos- Classe 41.
d.se e 7.Com . de Máquinas Ltda. N 9 526.037 - Ao Bom Gôsto - oIlnas
• inéticos C i entíficos Ltda. - ClasN O 500.835 - Nyl-Crirap - Indús- Mauricio Rozenberg - Classe 36.
se 48.
trias Reunidas Titan S. A. - ClasN o 526.886 - Gráfica São José N o 526.536 - Quatro Amores B - se
N. 9 516.588 - Sintofix - Inda.
22.
Gráfica São José - Classes 33 e 50. Reunidas
Bozzano. S. A. Comercial, Industrial
Max Wolfson S. A. Dia)- classe 8.
N o 527.247 - Drogalarma
a Imp ortadora - Classe 48. - RegisNo 508.315 - Sulfazina - Probiotia- Classes 3 e 48.
gafarma
Ltda.
cal
Laboratórios
Ltda.
Classe
3.
579 516.705 - Gecê - Comercial
tre-se sem direito ao uso exclusivo
N 9 528.172 - Fábrica de Móveis
NO 506.405 - Morumbi - Metalúrda letra . B e sem direito ao uso isoGecê Representações Ltda. Maringá - Fábrica de Móveis Ma- Imp,
gica Morumbi Ltda. - Classe 8.
lado dos elementos.
classe 6 - com exclusão dos artiNo 508.588 - Plastramin - Paul ringá Ltda. - Classe 40.
N o 526.584 - Mor-Som - Ind. de
gos mencionados às fls. 17.
Móveis Mor-Som Ltda. - Classe 40. Hartman Aktiengesellschaft - ClasN. 9 516.932 - Candieiro - Fáb.
Exigências
N o 527.273 - Berkaphon - Ele- se
Velas Ouchama Ltda. - classe 8No 510.142 - Pentagono - Indústrônica E. Berka Ltda. - Classe 8.
Têrmos com eziaências a cumprir: lchooms. exclusão de vernizes para aasocN o 527.407 - Larbos - Sobral - tria Eletrometalúrgica Pentagono LiRe p resentações Ltda. - Classe 41. mitada - Classe 6.
N.9 504.697 - Frigorífico Borandi N.9 517.011 - Conduflex - ConN O 510.628 - Liqui Micina - No- Registre-se com a exclusão G..
S. A.
Eletro Metalúrgica Ltda. -a
vaquimica Laboratórios S. A. café em pó e em grão.
N. 9 506.298 -.Bar e Lanches Pôr- ciuflex
classe 8 - com exclusão dos artiClasse 3.
NO 527.060 - Metalsul - Metalsul
to da Cruz Ltda.
gos grifados às fls. 17 a 18.
Indústria Metalúrgica Ltda. - ClasN9 51 -1.051 - Samba é bom aSSiM
N.o 506.478 - Supermag Indústria
se 11.
-- SOM - Indústria e Comércio S.A. de Máquinas Agrícolas S. A.
N. 517.020 - Comandos da CaNO 527.862 - Metalsul - Metalsul
Shersvin-Wil- ridade - Legião da Boa Vontade Classe 8.
N.o 510.154 Indústria Metalúrgica Ltda. - Clasclasse
32.
NO 511.052 - Festival de Samba liams Co.
se 21.
57.9 517.100 - Sabonete Russo -s
N.
9 513.829 - Maria, de Lourdes
Som
Indústria
e
Comércio
S.A.
N O 527.972 - O Tr
abalho da Rocha Tenório de Albuquerque. Sabão Russo Ind. e Com. Ltda. Classe 8.
Chaffy Jorge - Classe 32.
N.9 528.143 - Instituto Scientífico classe 3.
NO 528.030 - Eagle - Tools NO 511.159 - Regulauto - Regu- São
Jorge S. A.
NP 517.112 - Incluam - Inclua
lauto
Comércio
e Representações Liagia - Tools Importadora Limicon do Brasil Ca p acitores S. A.
mitada - Classe 21.
tada - Classe 11.
classe
8.
No 513.529 - A Jurity
NO 529.413 - São Paulo .- ImJurity
Expedier:20' da Segg.©
57. 9 51/.219 - Bel-Cron
Modas
Limitada
Classe
36.
Inc.>
portadora São Paulo Ltda. ClasGasparian S. A. - classe 23.
de gntavferersc!a
No 516:101 - Seriei - Serlã Serse 38. - Registre-se na classe 38.
N.
9 517.248 - Interplastio
N o 532.206 - Lombrigol - Car- viços de Eletricidade Ltda. - Clas
GU-12a
ther Wagner - cl, 17,
Rio, 3 de Maio de 1987
mine Larrocca & Cia. Ltda. - Clas- se 8.
57.
9
517.352 - Jaragud,
se 3.
JastageaS
No 516.542 - A Indústria do PlásCountry Club - el. 33,
Insígnia Deferida
Marcas Deferirias
tico no Brasil - Dante Faggioni N.O 518.64s.,. Seiras
11.2anael
Classe 32.
N. 9 148.657 - Artex - Papelaria Julio alialhairos de Seiaas -eI.Ga
468.1a0 Gráiica Editôra BaNo 517.013 - Tecnometal Tec- Artex Ltda.
classe
19,
57. 9 519.129 - Colorado - Maa
lias - Gráfica Editôra Helios Limi- nometal (ndústrla de Artefatos de
N.9 299.373 - Champ - ROCCO R.
tada - Classes 32 e 38 - Art. 114. Metais Ltda - Classe 111.
Mercial UR O 11Z-cíg, Wore,,6,o Wa,
J. Aloise - classe 39.
- el. 42.

•
1532 Têrça-feira 9
N.9 519.618 - Eimas - Eimas Ene
ganharia e Ind. de Mecanização
Agrícola B. A. - classe 21 - Com
exclusão dos artigos assinalados ite
ta 4.
Maznesita
N,9 519.688 -- Arkor
E. A. - cl.
N 522.643 - C.M.C. - Cia. Mt,
de Calçados - cL 36.
N. 522.921 - Sprite - The Coca
Cola Company - el. 43 - sem direito a exclusividade da fig. do recipiente.
N.9 523.402 - Fieldtuaster - Dunlop Rubber Company Ltd. - cl. 39.
N.9 525.994 - Sun Derm Parmedicais - Com. e Ind. de Produtos Químicos Ltda. - cl. 48.
N.9 526.281 - H. & B. - H. & B.
el. 6.
Técnica Ltda
MetalN 9 527.861 - MetaLstil
el. 16.
au, Ind. Metalúrgica Ltda.
N.9 531.112 - Mobrasa - Moinhos
Bras. S. A. Mobrasa - el. 42.
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N. 511.238. 511 ..270 - Cimbra -Cimbra Cia. Industrial e Mercantil rra&Jeira Com. e Ind. - Cls. 38 e 10.
N. 511.668 - Siam - Rolun
Cl. 2.
lisas. Company
N. 515.764 - Nita - Anna Deni•
•
gres -- Cl. 37.
Zeu-.
Rex Rotary
N. 515.984
then Aagard AIS - Cl. 17.
Textil PauN. 516.321 - ltatiba
lo Abreu S.A. - Cl. 23.
N. 51..1.581 Dimaco Dimaco

Maio de 1d67

. -Horas Serra (na reconsideração que
indeferiu a marca Dieselimpo têm°
N. 379.743 -- Muitipikam-se as mero 446.004)- Acolho as razões
óticas Fluminense ..- C F do Canto' contidas no pedido de reconsideração e
e Mello - Cl. 8 - 11 -28 (artigo conseqüentemente reformar • o indeferimento recorrido - Registre-se sem di121).
reito ao uso exclusivo de Diesel e
Nome Comercial Deferido
Limpo. .
Refratádos e Isolantes S.A. (na reN. 487.768 - Salgian Tecidas e consideração qua indeferiu a marca MeModas Ltda. Salgian Tecidos e Mo- takap têm° 464.433 - Acolho as
das Ltda. (art. 109 n 3).
razões apresentadas para o fim de reconsiderar, o despacho que enegou o
Titulo de Estabelecimento Deferido presente registro e concedê-lo sem direito ao uso exclusivo das expressões
N. 525.385 - Rei das Válvulas Rei das Válvulas Eletrônica Ltda. - METAL e CAP isoladamente. .
Colgate Palmdlive Company (na re-.
Cl. â (art. 117 n°
consideração que deferiu a marca Ajas
Diversos
termo 495.701) , - Nego acolhimento
ao pedido de reconsideração e manteSocou Mobil Oil Company Inc (no nho o despacho: de Registre-se.
Inds. Metálichs Silvestre Ltda. (ria
pedido e apostila da. marca Mobil número 332.790) - Faça-se a apos- reconsideração que deferiu a marca Candango têrmd 499.194) - Nego
tila.
N. 356.144 - Hidramec Ltda. - acolhimento ao , pedido de reconsideração e mantenho! o despacho de RegisProssiga-se.
N. 423.813 - Eugenio Blanc - Ar- tre-se.
quive-se.
A B Silva (nis reconsideração que in•
N. 473.230 - Irmãos Bobadillia S.A. deferiu a marca Café São João termo
Materiais de Construção - Torno sem 427.283) Nego acolhimento ao pedWo
de reconsideração e mantenho o desefeito o despacho de arquivamento.
pacho denegatôtio do registro.
N. 492.538 - A - Bar EscondiA' Viveiros á Cia. Ltda. (na recondinho do Rio Comprido Ltda. - Ar- sideração que Indeferiu o titulo Casa
ve-se.
dos Parafusos termo 482,941) - Nego
N. 495.614 -- Ind .. Paulista \de Pa- acolhimento ao pedido de reconsideranificação Ltda. - Arquive-se.
ção e Mantenho o despacho denegatório do registro.
Exigências
• 'Frase de Propaganda Deferida

Distribuidora de Materiais de Construções Ltda. -- Cl. 16.
C.M. InN. 517.055 -- Wooltex
dustrial Wooltex de Malhas e Confecções --CI. 36.
N. 517.067 - RoncadorA .G.
C1-: 22.
Cia. Ltda.
Monteiro
Granja Elite
N. 517.168 -- Elite
Ltda. -- C3. 41
N. 518.596.- Contos Magazine Ilustrados - Victor Chiodi -- Cl. 32.
Nome Comercial Deferido
N. 519.637 - Alsatex - Idel Lucki
Cl.
36.
507.799
Gazeta
do
pul
S.
A.
14.9
N. 520.661 Po Para -Sorvete Ca- Gazeta do Sul S. A. - Art .109
seiro - Produtos Alimentícios Kis Linúmero 2.
N ç' 503.946 - CIG - Cia. Gerei de mitada - Cl .41.
Inda. - Art. 114.
N. 522.533 - 'Orle° - Inas. ReuN.° 527.583 - Turismo Cultural nidas Max Wolfsoit S.A, - VI. 8.
e Cientifico - Heitor Josê PasquiN. 523.327 - Flor de &Urdia
nein' - Art. 114.
Elichi Talcizava - CI. 41.
•
N. 525.407 - Geravit Faraiedi-Titulo de Estabelecimento Deferido
caia - Com. e Ind. de Produtos Qui
N.9 473.445 - Gibi Magazine Cum. micos Ltda. - Cl. 3.
N. 525.907 - Compre Bem - Sue Represen ções - Gibi Magazine
Com. e Representações Ltda. - cl. permercados Compre Bem Ltda. - Cl.
41.
36 - Art. 117 n.9 1.
N. 526.254 - Macchi - Ind . MeN 9 498.240 - Nisei .Comerefal e
Termos com. exigências à cumprir:
Imo. de Discos - Nisei Comercial e cânica Macchi Ltda.
Cl. 21:
NOTICIÁRIO
8 e 33 N. 5,26.560 - Arigo
Imo, de Discos Ltda. Novocol Chemical• Manufacturing Co
Farrnoflora
Inc (titular do reg. n'2 251.533) .
- Art. 117 n.9 1.
1 Lida. - Cl. 2.
Retificação de Clichês:
, N9 504.663 Diratininga - Emp.
N. 526.572 - Fury - Eduardo
The Sherwin Williams Company (tiPiratinínga Ltda. - el. 33 - Artigo Araujo de Souza - Cl. 36. •
N.
547.207 -:-- Intercontinental Pintular do termo 761.155) .
117 n.9 1.
turas e Instalações - :atercontinental e
N. 527.988 - Super Pão - PanifiN. 495.764 - N Doi Cia. Limi- Instalações Ltda. - CL -3- CliN.9 506.920 - Edifício Brasília - cadora Super Pão Ltda. - Cl. 41.
tada.
chê publicado em: 20-62 a Marca:
Luiz Monteiro Pinto - cl. 33 Nautilus do Requerente Gercy Batista
Art 117 n.9 4.
Frase de Propahanda indeferida
Reconsideração de Despacho
dos Reis Clichê publicado em: 28-9
.N9 507.551 - Casa da Bota-acha
- Casa da Borracha S. A. - ci. 10
N. 214.090 - Club Familiat do Li-. Casa Aderno Materiais para Constru- de 1962 -' Tèrgno: 547.094 - CI. 1,
as. - 23 -; 28 - 31 -34 vro - Gráfica Editôra Bras. Ltda. ção Ltda. (na reconsi,',..ação que fade- T. 547.107 .5- a: 23 - T. 547.108.
36 - 39 - 40
49
Art. 117 Cl. 32.
a marca Aderno termo 501.401) - Cl. 22 - T. 547.109 - Çl. 19
numero
Exigências
547.111
Reconsidero
o despacho que indefe- T 547.110 - Cl. 18 N. 516.644 - Casa Marques - C' 17 - T. 547.112 - Cl. 16
riu
a
marca
pleiteada
nestes
autos
para
Termos
cora
exigências
a
cumprir:
Bernardino Marques - ci. 41 - Aro efeitd de. afinal :anceder o registro - T. 547.113 - Cl. 15 --:-T.?47./14
tigo 117 n,9 1.
- CL. 14 - T. 547.115 - Cl, 13
N.
•
494.566
P.
T
.
Fundição
N 9 517.368 - Agência Marítima e
Padaria Westplaalla Ltda. (na re- - T. 547.116 - Cl. 12Termo
Técnica
de
Alumínio
S.A.
Pluvial Rio da Prata - Agência
N. 516.430 -- Myrta S.A. Indi consideração que indeferiu a marca 547.117 Cl., 11 - T. 547.118 -4
Marítima e Fluvial Rio da Prata
Westphalia termo 536.052) Acolho Cl. 9 - T. 547.119 -. Cl. 4 - Tere Comércio.
Ltda.
el. 33 - Art. 117 n.9 1.
N. 518.666 - Frigorifico Pioneiro as razões contidas no pedido de recon- mo 547.120 --! Cl. 3 - T. 547.121
N. 524..012 - Auto Mecânica àaei. S.A.
sideração para • reformado o indeferi- - Cl. 2- T. 547.122- Cl. 28 --'
Auto Mecânica Jaci Ltda. - eis.
N. 522.015 - Sul Americana de mento recorrido, conceder o registro so- T. 547.123 -cl. 27 - T. 547.124
6 - 8 - 11 - 21 e 33, - 39 - Arlicitado.
Rendas Ltda.
- Cl. 26 - T. 547.125 - Cl. 25
tigo 117 n.9 1.
- T 547.126 H Cl. 23 T. 547.127
N.,' 525.027 - Conservadora CamT. 547.128 - Cl. 31
- Cl. 34
pineira de Elevadores - Padua St EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
T. 547.129 - a. 32 - Termo
SEÇÕES REPUBLICADOS
mortini
cl, 33 .- Art.117 n.9 1.
547.130 - Cl. 31 -- T. 547.131 N 9 628.304 - Casa Senhor do Bom
Cl. 29 -- T. 1 547.334 - Cl. 38 Rio, 3 dé maio de 1967'
Pito - Bruno Messina - eis. 2 e 33
T. 547.336
T. 547.335 -1C1. 49
- Art. 117 n.9 1.
547.337 - Cl. 47
- Cl. 48
Marcas Deferidas
N. 527.658 - Saint . Moritz Coun- 547.338 -• 'CL 46- T. 547.340
try Club -- Saint Morna Country
DivuLon.Xo hl.. 827 2.4 Eme-10
Cl. 43 - T. 547.341
- Cl.
Club
els. 33 - Art. 11'7 n.9 1.
N. 512.144 - EMAF - Mario Col.
547.341
T.
T.
547.342
Cl.
42
Inço e Francisco Fuhro
Cl. 11.
Cl. 40
Cl.
41
T.
547.344
Marcas Indeferidas
N. 513.465
Capanema - Cafe
T. 547.346
Cl. 39
T. 547.345
NCr$
080
;
Ç
O
PRE
Capanema
Ltda.
Cl.
41.
. N. 336.747 - B
Bragussa Pra- CI. 38 - T. 547.347 - a. 17 ---N. 523.319
Esrolko Fiera - ES
autos •Metálicos Ltda. 14.
Cl. 36 - T. 547.349
T. 547.348
N. 369.461 - Everést - Fornece- rolko de Brasil S.A. 'Ind. e Com. T. 547.351 - Cl. 30
--- Cl. .35
Ci. 42.
.
A V DA:
blvr; Everest Ltda. - a. 41.
- a Marca: Auto - Trem do ReN. 521.042 - Compoliva - Cia.
Na
N 493.662 -• Umbu Hotel .- Soc.
querente: Cia. Transportadora e CoSeção de endas: Avenida
Paulista de Oleos Vegetai? - a. 41.
INL o de Hotels e Turismo -Ltda.
mércio Translor.
Rodrigues Alves as I
CI. 11.
Ayoub
N. 524.971 - Mayoub
Cliché publicado em: 1 - 10:62. TerAgência
I:
-'
Ministério
8( Cia. - Cl. 41.
N. 496.380 - São João - Bar
mos . 547.406 -:- a. 33 T. 547.408
da
Fazenda
N. 525.037 - Sapolio Radium
Caie São João Ltda. - Cl. 38.
- Cl. 5 - T. 547.409 -- CI. 26 Cia. de. Prod.s. Químicos Fábrica Be• Atende-se a pedidos pelo
T. 547.410 - Cl. 21.
N. 507.835 -- Kleenex
Condo- lem - Cl. 46.
Serviço de r keembólso POsas1
toa Tintas S.A. - Cl. 1.
A Marca: MIanNtainer - do Retine Promoções Industriais e Comerciais N. 525.792 - O Pôrc0 Feliz
rente: Transnorradn*a Trança:do r
Em
Brasília
Comprinco Cia. de Promoções Indus- Fábrica de Procinta- Sulinos o Porco Fe
- Clichê oubljrndo Cr' 1 10-..6')
Na Sede do D,I.N
C g
s. 16 e 33. Hz Ltda. - CI. 11.
•
547. 4 1?
briais e Comerciais .- :Is
e'
."'). SM/ Servi- N. 528.062. • - A:0119i: 1 •
N. 510.329 - Star
It'ag Tsao - Cl. 35.
38:
Cl. 26 - T. 547.:
Os Técnica, Ltda. -
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Publicação gota
carda ciam a o.rã. ião dia gidlga d laropriatiado Zratiosasiel. Da data da publicagáo entnegara
surrar o praia, de
dia: para a derarflismaatia do porfi e . DUPOSISO ellat) p •aw Immlergo apresentar 0,*4,) aposições ao Deportou:beato
ã'ropriaciad* Itincluatrial aquêlen qui& aa átalsaram praiticileados com is Og9aeamla ,:ko registro requerido
Nacionai
ugaleaesaroasegaFbaww.sgar

Termo n.° 769.117, St 20-9-191;56
Ivo Miesta de Oliemir
São Paulo

Termo n.o 769.129, de 20-9-1966
Indústria de Trigos Ronc,e1 Ltda,
São Paulo
ia

O REI DOS BARES 1
IMOB I 1.1 AR IA

ROCLEX
I. brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Classe 33
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
Titulo
botas, botinas, blusões, boinas, baba:
ituros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
'Termo n.° 769.126, de 20-9-1966
puçaa, ensaca:a, coletes. capas, chulas.
Plásticos La Mona Lisa Ltda.
:achacais. calçados. chapéus. cintos,
São Paulo
cintas, combinações, corpinhos. calças
le senhoras e de crianças. calções. ca ;
;t111 , camisas, camisolas,. camisetas
"W. 1L LX
saias, casacos, ci.-lindos. dorninós, colgar.
Qm,o5.1.eistcs
ues, fantasias, fardas para is litdrea , co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gozClasse /8
os. logos de !Ingeri% tauetas.. [agua,
Toalhas plásticas
luvas, Ligas, lenços. mantas. meias,
Termo n.° 769.127 de 20-9-1966
pajem, mantas, mandria° me.ntilbas. pa .
• Joalheria * Wilson Ltda.
atas, palas. penhoar. pulover..pelerina.s
São Paulo
aeugas, pouches. polain ,is pilamos. pu.
lhos, perneiras. quitnonos. regalos.
OU002
-abe de chambre, roupão, sobretudos.
saidas de banho, sandálias
2mâ. MmoilQ2on\ suspensórios,
:ueteres, shorts. sungas. stoias ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
Classe 13
e vestidos
Adereços de metais preciosos ,semiprec.osos e scas imdações adereços de
Termo n.° 769.130, de 2C-9-1966
pedras preciosas e suas imitações, ador.
Gráfica Culturama
eCt3 de metais preciosos. semi-preciosos
São Paulo
C suas imitações, alianças, anéis, artigos de ,4 antasla de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
QOULWRAK6
C2M1-preciosos. bandejas de metais pre.
Ew2, Draciletra
Ciosos, berloques de meral preciosos.
brincos de metal precioso ou semiClasse 33
preciosos, bules de metais preciosos,
Titulo
carteiras de metais preciosos, colares
Tê11110 11. 0 769. 131, d 20-9 . 966
de metais preciosos ou semi-preciosos
Kaniel El farnel
Cia. Ltda.
contas de metais preciosos, copos de
São Paulo
GICKICU, diamantes lapidados. fio, de ouro
Êlo de prata, fivelas de metais precio,
603, cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, patitos
de ouro pedras preciosas para jóias. pe.
doas semi-preciosas Para Jóia. Pérolas
O imitações de pérolas, pratos de matula preciosos, serviços de chã e de café
43 metais preciosos, serviços de licor
do metal precioso. serviços de refrescos
ersAdá.til i OlA
metal precioso, serviços de saladas
dia frutas de metal precioso, serviços de
.:1se 16
turmalinas lapidadas e VasOCS de
sorvete . de metal precioso, talheres de 'ara distinguir: Materiais nora constru.
teS e decorações: Argamassas, argila,
metais preciosos. turíbulos de metal.
'veia, azulejos. batentes, balaustres. blometais preciosos
.os de cimento, blocos para pavimentao, calhas, cimento. cal, crê, chapas
Termo n.° 769.128, de 20-9-1966
*olantes. eatbros, caixilhos, colunas
Frigorifico Mantello Ltda.
.hapas para coberturas, Cabra dágua.
São Paulo
a l xas de descarga para etlxos. edificaes nresmoldadas, estuque. etnulsão de
vise asfdltico, estacas, esquadrias. estru.
"MANTELLO "
uras metálicas para construções. lam•Ind. Brasileir
a: de metal, ladrilhos, lamOrin. luvas
de função. Ines. lageotas. material iso1 l ante contra frio e calor, manilhas, mas
Classe 41
ças para revestimentos de partdea, eira
Salame, mortadela, salsi.eaal presuntos, letras para construções, mosalcoa, proroz-bife, queijo e .churrascos
dutos de base adáltico, produto* para

.-"toont.tpa

tornar irapermeabilizantes as argamas
sas cDe cimento e cal, hidráulica, peé.re.
gulho, produtos betuminosos, invermeaailizantes liquidas ou sob outras torcias
para revistimento e outros coma no pavimentação. peças ornamentais de ci.
sento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti.
ácidos para uso nas construções, par
queres, portas, portões, pisos. sole .ras
para portas, tijolos, tubos de concreto,

telhas, tacos, tubos de vtntilação. tao.
ques de cimento, vigas, vigamentos
vitrôs
Termo n. o 769.134, de 20-9-19-6
Rael io Educadora de MJdi 1V1i ,-im l.tda.
São Paulo

Ezg o WaonGircs
(...,taeee. 32
Prooraneas racliolõni,:o e televiNik_ nados
Termo n.° 769,133 ele 20-9-196f,
Casa de Carnes e _alft ss Reidge
Ramcs Ltda,
São Paulo

2AUZG2

2AnTg
Xmâo r.,,J53aoLIGlIn
Classe 4 •
Carnes verdes, queijo doce de leite
requeijão, maate,J 1, onilliada e yogurth

Termo n.° 769.137, de 20-9-1966
Tuperba S. A. Tubos e Perfilados d.)
Bahia
São Paulo

"TUP
WS E P w' PILADUC
DA BARU
WINICEP.27.•

Nome Comercial
Termo n.° /6(. .136, de 70,9 iU.
Diretriz — Coatercio e Empreendi'
mentes Ltda.
São Paulo
Ï.111 Wag
„Leit. Mwsmilesra

,ara lamas. par....-brisaa. pedais nancseN
rodas para bi-zeletas. raios para
tas, reboque, radiadores para V,. 1. ti
N3(13S para veiculo°, seuins. triciclos. P.A°
:antes para veiculas, vagões. velocipte.
iro, vareta de contrôle do atogacto: a
sceleradoi
troieibu.s, vantes cio
carros. toletes par.) carro:
n.° 769.138, de 20 9,19ou
Bar e Lanches 347 Ltda.
São Paulo

Classe 41
Lancks de: aliche, mortad,ma.
to, roz-bile, queijo, salame. S.1[8,:.,:el

queijo e churrascos
---- Termo ne 769.139, de 20.9-1 Liou
lndir-aria uimica e Comercio
- Silinionta - Ltda. •
São Paulo

Ri pxgpa

d

arasneize2

(-lasse -16
Preparados quanicos paul' con.;erva,.:3
e discos musicais

..termo n.° 769.140, de 20-9-19tá
Indústria Química e • Comem()

- Silitnonta - Ltda.
São Paulo

OMMONU, 4';
Ea10. 5 Brasileira
Classe 46
Preparados quinlicos, par cons.ervaeão

de discos nuisicais
Tê ri/ io n.o 769 .141, de 20-9.1.961'.
Jat Comércio Importação de Aços 1,tda.
S ito Paulo.

JA2
XM. 3rao11oira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço

doce, aço para tipos, aço fundido aço
Classe 21
'ara Je.tinguir: Veiculas e suas pa-tei, parcialmente rrabalbado, aço pálio, aço
ireqrantes: Aros para bicicletas, auto- refinado, bronze, bronze em bruto na
aveia. auto-caminhões, a iates, amor parcialmente trabalhado. bronze • de
ecerlores, alavancas de câmbio barcos manganês, bronze em pó. bronze eus
regues. braços para veículos, bicicle barra, em fio, chumbo em bruto na
'as, carrinhos de mão e carretas. canil. parcialmente preparado cimento me.
, honetes. carros ambulantes. caminhões tálico, cobalto, bruto ou parcialm:nte

*erros. tratores, carros-berços. carros.
tanques carros-irrigadores, carros. car*aças. carrocerias. chassis, chapas cie.
.ularea para veiados. cubos de veículos.
eorrediços para veiculas, direção, desll.
oadeiras estribas. escadas rolantes, elevadores para passageiros o para carga.
engates para cacos, eixos de dimção.
freiam. fronteira. para veiculas. guidão
ocomotivaa. lanchas motociclos. molas.
notacicletns. mas-arar:no mato furgões,
manivelas, ~loa dealba*, pare-deagssee,

trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba.
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em ftilra, latão
em falha, latão em chapas, latão em
vergalhaes, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais nao trabs.
*ais em massa, metais estampww.
lhados ou parcialmente trabalhados mas
metais para ac4a, raiquet • SOU:C
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriadade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamonto
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
mentos, caixa de material plástico para
baterias, coadores. copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais P a ra velas;
caixas para guarda de ibjetos, ciam.
chos. coadores para chá, descanso para
ilew
nu; . D.W
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
Classe 36
para sorvetes, colherinnas, pasitthas,
Para distinguir: Artigos de vestuários
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
e roupas .feitas em geral: Agasalhos.
minhas dts,plástico para sorvetes, discos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
I embreage n de material plástico, embabotas, botinas, blusões, boinas, babalagens de material plástico para sorves
douros, bonés. capacete_ cartolas, carates. estojos para objetos, espumas de
puças. casacão, coletes. capas,. chatas,
nylon,
esteiras, enfeites pare automóéus,
cintos,
p
cachecols, calçados, cha
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
cintas, combinações, corpinhos, calças
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
de senhoras e de crianças. calções: cels
para bolsas, acas, guarnições guarni0IIMILODIA
ças. camisas. camisolas. camisetas.
nições para porta-blocos, guarniçaies
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
SXO JOX0 DA. BOA
para l:quidificadores e para batedeiras
saias, casacos, chinelos, dominós. acharVISTA
de frutas e legumes, gcarnições de ma»
Classe 36
pes, fantasias, fardas para militares, coPara distinguir: Artigos de vestuários teria] plástico para utensillos e eibletoil,
le g i ais. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 32
e roupas feitas em geral: Agasalhos guarnições para bolsas, garfos. galeria
ros. fogos dt angarie, jaquetas, laquês,
Prograinas radiofônicos e televisionados aventais, alpargatas. anáguas, blusas, para cortinas, ferro laminados, plásluvas, ligas, lenços, mantos. meias
botas, botinas, blusões, boinas. baba- ticos, lanchaires. tnantegueiras. malas
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. maTermo n. 5 769.147, de 20-9-1966
douros. , bonés. capacetes, cartolas. cara- arinóls, prendedores de roupas. puxadoBercoplas Indústria Plástica de
letós, pelas. penhoar, pulover. pelerinas.
puças, casacão, coletes, capas, abales: res de móveis, pires, pratos paliteiComponentes de Precisão Ltda.
peugas. pouches. polainas. pijamas, pu.
cachecols. calçados, _chapéus, 'cintos, ros, pás de cosinba, pedras pomes artiSão Paulo nhoe. perne.tris, quinomos. regalos,
cintas, combinações, corpinhos, calças gos protetores para documentos, pususpensórios, saldas ds banho, sandálias,
de senhoras e de crianças calções, cal- xadores de -água para uso doméstico,
3 /1 CopLA
robe de chambre, roupa°, sobretudos
ças, camisas, camisolas, camisetas, -porta-copos, porta-nique:s, porra-notas,
sueteres, shorts, sungas, molas ou Macias
Indátria Brmaileir,
cuecas, ceroulas, colarinhcis, cueiros, porta-documentos placas, rebites rad.
toucas, turbanns, tsr-noss uniformes
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- atlas, recipientes, suportes, suportes para
e vestidos
Classe 28
am fantasias, fardas para militares, coTêrmo n. 9 769. 145, L*20-9-1966
Para distinguir: Artefatos de material iegiais. fraldas, galochas. gravatas.. gor- guardanapos, saleiro, tubos, tlgala.s,
Protiman — Promoções Industriais
plástico e de nyion: Recip:entes fabri- ros, ogos de !ingeria, jaquetas. anua tubos para ampolas, tubos p ara. serias
Comerciais e Financeirac S.A.
cados de material plástico, revestimen- luvas, ligas, lenços, mantôs. meias: gas, travessas, tipos de material plásSão Paulo
tos confeccionados de substâncias ani maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- tico, sacolas, sacos. sagu:nhos, vasilha,
mais e vegeta:s: Argolas, açucareiros letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas; mes para acondiclinamento, vasos, aia
armações para ócclos. bules. bandejas. peugas, pouches, polainas, pijamas, pu- caras. colas a frio e colas são incluídas
7
.A_.
,
,
73
•
"r2JW.P2
bases para telefones, baldes bacias bol- nhos, perneiras, quimonos, regalos, em outras classes, para borracha. para
Sraziletra
sas, caixas, carteiras.chapas, cabos robe de chambre, roupão. sobretudos. costumes. para marceneiros, para sapa.
lios. cruzetas. suspensórios, saldas de banho, sandálias, teiros. para vidros pasta adesiva . para
para ferramentas e utensí
Classe 32
mater:al plástico e mgeaal
Para distinguir: Almanaques, agandas, caixas para acondicionamento de ali- sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- mentos. caixa de mater'al plástico para
Classe. 4.8
e vestidos
tálogos, edições impressas, revistas, ór- baterias, coadores. copos, canecas, com
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tri. tos, água de colônia. água de touca-'
gãos de publicidades, programas radio- chas. • capas para albuns e para livros
Termo n. o 769.149, de 20-9-1966
cador água de beleza, água de quina,
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea- cálices, cestos, castiçais para velas
Comercial
de
Secos
e
Molhados
iáqua de rosas, agua de alfazema, água
trais e cinematográficas, programas
caixas para guarda de ibjetos, carro
Sanjoanense
Ltda.
para barba, loções e tônicos para osI
circenses
chos, coadores para chá, descanso para
São Paulo
'abalos e para a pele, brilhantina. bana
pratos,
copos
e
copinhos
de
plásticoo
769.143,
de
20-9-1966
Termo n, 9
durosose
pomadas para limpeza Ga
para
soraetes,
ca:xinhas
_de
plástic
Depósito de Materiais
Mazzaterial
Jeg.TPMSM
pele e "enaquilage - depilatórios, deso,
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
para Construção Ltda.
-tarantas, vinagre aromático, pó de eassna
Wd. rwaoilo
garfinhos de plástico para sorvetes forSão Paulo
talco perturnado ou não. lápis para
minhas dt plástico para sorvetes, discos'
1,estana e sobranceiras, areparadoa para
Classe
41
embreagen
de
material
plástico.
etnba
`7».'1\ZZAWV2IAL
embelezar cílios e olhos, carmim para
Artigos da classe
[agem da mater:al plástico para sorve.
rosto e para os lábios, sabão e creme
• `);n. Branilefra
res. estojos para obietoS, espumas de
p ara barbear, sabão liame° perfumada
'Termos os. -769.153 a 769.155, de
nylots esteiras, enfeites para. automóm não. sabonetes, dentifricloa em pó,
Classe 16
20-9-1966
veis, massas anti-ruidos. escoadores de
Para distinguir: Materiais para constru- pratos, tunis, fôrmas para doces. fita, Branca' 5 . A. Mineração e Comercio . l n ta OU liquido, -sais perfumados para
, inhos Dentes. vaporizadores de pegas,'
ções e decorações: Argamassas, argila,
S5c, Paulo
acas guarnições guarni.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- para bolsas. ç
inc. escôvaS pa-s dentes, cabelos. unhas
cos de cimento, blocos para pavimenta- n'Ç'ss para porta-blocos. guarnições
.,, ditos saquinho perfumado, preparalos em o& pasta, líquidos e tijolos
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas para 1:quidificadores e para batedeira:
de
frutas
e
legumes,
gcainições
de
maInd. rg:w(2si1etra
. para a tratarnento das unhas. dicsol4
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.,
teria]
plástico
para
utensílios
e
eibletos
•
ventes e verivzes, recnoveeores da cuti-.
chapas para coberturas, caixas d'água,
Lb
cola gl . esrina perfumada para os cabe.'
caixas de descarga para lixos, edifica- tmarnições para bolsas garfos. galerias
e preparados para descolorir unhas,
ções premoldadas, estuque, emulsão de para cortinas, ferro laminados. plás Para distinguir: Arulatos (te ilr,.criil
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ticos, lanche:ras, mantegueiras, malas plástico e de nylon: Recip:entes tabri lho, e pintas ou sinais artificiais. óleos
d
ástico,
revestimen
.
cados
de
material
rinóls,
prendedores
de
roupas.
puxadopara a pele
turas metálicas para construções, lama.
Classe 36
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas res de móveis, pires, pratos palitei. tos confeccionados de substâncias ani
de função. lages, lageotas, material iso. ros, pás de cosinha, pedras pomes aro' mais e vegetas: Argolas açucareiros Para dist natas: Artigos de vestuários
lante contra frio e calor, manilhas, mas- aos protetores para documentos pis armações para ócclos, bules, bandejas e ro p na p feiras em ge..al: Agasalhos,
sas para revestimentos de paredes, ma . sadores de água para uso doméstico nases para ieletonei, haldes mne ias boi wen , ais 1 I nnrciatas, anáguas. blusas,
deiras para construções, mosaicos, pra_ aorta-copos. porta-nique:s, porta-notas sas, caixas. carteiras. chapas Labo, -, nra5. botinas hInsõea. boinas, babadotas de base asfáltico, produtos para ,rta documentos placas. rebites =..-Nd. para ferramentas e ilren5lhos cruzetas louros. hones canacetes. cartolas, -caratornar imperineabilizentes as ergamass nhas,reCipientes, suportes, suportes Ralo caixas para acondicionamento de ali puças, casacão, Coictea, capes, chalea,
Térino n. 5 769 . 142, de 20-9-1966
Dezire Lingerie Ltda
São Paulo

sas de cimento e cal, hidráulica, Padre- guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
I tubos para ampolas, tubos para serintuuho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas das, travessas, tipos de material piáspara revestimento e outros como na pa- tico. sacolas, sacos, , saquinhos, vasilhavimentação, peças . ornamentais de ci- mes para acondiciinamento. vasos, xímento ou gesso para tetos e paredes, caras. colas a trio e' colas são incluídas
papel para forrar casas; massas anti- em outras classes, para borracha. para
ácidos para uso nas construções, par- costumes, para marceneiros, para sapaquetas. portas, portões, pisos, soleiras teiros. para vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral
para portas, tijolos, 'tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, trai
Têrmo n. 5 769.148, de 20-9-1966
ques de cimento, vigas, vigamen tos e
Bar e Café Cinelândia Ltda.
ritrõs
São Paulo
Termo n.° 769.146, de 20-9-1966
Clases: 41, 42, 43 e' 44
Rádio Cultura de São João da Bôa
Titulo de Estabeelcimente
Vista Ltda.
São Paulo

rèrça-feira
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CAS DEFOSVFADAS
2ublicaç6o feita do actirdo com o ar-3. 120 do Código da Propeledacto Induatrini, go dato da publicação comer.tará
corscg o prazo do 60 dias para g deferimento do podido. Durante) Coca prazo poderCe ept(4antcr ottaa oposicbea ao Departamento
Nacional da Propriedad
otrlal aquêle3 1113.3 03 julcorw) pre3uclicudo3 earn ocom^:_mn,...4 wegi..31:xo requerMn
eachecols, calçados, chapéus, cintos,
Termo n° 769.158, de 20-9-66
Termo n.° 769.165, de 20-9-66
cintas, combinações, corpinhos, calças "Sameva" Materiais Elétricos e TeleDistribuidora de Jornais e Revistas
de senhoras e Ja crianças. calções, calfônicos Ltda.
Miro Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
Santa Cataria
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Caias, casacos, chinelos, dominós, acharWIMVA
U2R0
es, fantasias, fardas para militares, coo PmoiSoliwv,
.ánm
ZwnenoâRe
'Àgials, fraldas, galochas, gravatas, gorcos, jogos dt !ingeria, jaquetas, laques.
Classe 8
Classe 32
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
Jornais, revistas e livros
mantas;•mandribo, mastilhas, ma- Para distinguir: Materiais elétricos e
retós, palas, penhoar, pulover. pelerinas, eletrônicos para telefonia, aparelhos
Termo n.o 769.166; de 20-9-66
eletro-domésticos em geral
peugas, pouches, polainas, pijamas, puCompare Cia. Paulista de ReflorestaTermo s° 769.159, de 20-9-66
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
mento
robe de chambre, roupão, sobretudos, Panificadora e Confeitaria Veralúcia
São Paulo
Ltda.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
São Paulo
sueteres, shorts, sangas, atolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos, uniformes

v:22aa.suou

Têrmo n.° 769.150, de 20-9-196 6
Indústria de Calças Permanente Ltda.
S" Paulo

,10(
DO BRASIL S.A

Trirlus:tria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 769.151, de 20-9-1966
Confecções Maroyal Ltda.
São Paulo

nA2ffin
51m60 w3sAlon.

Termo n.c.' 769.171, dr. 20-9-66
José Manuel Salatt
Paraná

X2Ê0 1.36WG0UO200,..

',/mQ0 Bwesiletim

Classe 45
Arvores vivas, plantas, sementes e
Classes: 17,
Classe 41
3e 3.4,
mudas
Para distinguir: Substâncias alimentíSinal de propaganda
Termo n.° 769.167, de 20-9-66
cias panificadas, notadatnente: pães,
Termo n.o 769.172, de 20-9-66
Calçados Melozo Ltda,
!biscoitos, bolachas, bolos, broas, doces
Fundasa — Empresa de Fundações
São
Paulo
e confeitos
Ltda.
Termo n° 769.161, de 20-9-66
_FUNDASA
Foto Lanches Ltda,
MIMO '
São Paulo
Rrneilcd2c,
-INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 41
Para distinguir gen-.5ricamente lanches
Classe 36
Classe 16
Alpercatas, botas, chinelos, sapatos e Para asinalar: Estacas
Termo n" 769.162, de 20-9-66
de concreto, ton.
Tandállas
.n*-11-rica de Cigarros Sudan S. A.
creto armado, vigas de concreto e co
São P,Ittio
Termo n." 769.168, de 20-9-66
serviços de esfaqueamento e fundações
Fábrica de Peças Mecânicas Jucefra
Termo n. o 769.173, de 20-9-66
Ltda.
Jose Manei Sahri
São Paulo
Parar

nerma-

Ciasse
" QUERER É PODER
Eno Zwasilnra
Fumo em rólha, em corda e em rôlo.
_Classe 36
turno picado, desfiado e migado, acon.
Artigos da classe
iicionado em latas, pacotes e quaisque:
Clases 8
outros recipietes adequados, charutos
Termo n.° 769.156, de 20-9-1966
Aparelhos mecânicos de precisão
cigarrilhos e cigarros de palha; artigos
Confecções de Malhas Verana Ltda, sara fumantes tais como: piteiras, ca
Termo n.° 759.169', de 20-9-66
São Paulo
chimbos, cachimbos orientais (narqui Armet Montagens de Maquinas Industriais Ltda.
leh), boquilhas; carteiras, cigarreiras
MV0100W.
para
cigarros
e
bolsas
para
ffimo;
,,13C
isSão Paulo
VERAIM
queiros, resíduos de fumo e rapé, palha
.12=-2.~ aVaAW A,JON U 12.1
r757
:Safio anu1Gâ23
sara cigarros, em carteiras 9s bobinas,
rar-2, sacos para fumo
Classes: 17, 25 e 32
Classe 36
Sinal de propaganda
Termo n.o 769.163, de 20-9-66
Confecções em gerai, notadamente
Comércio
de
Materiais
Para
ConstruTermo
n.o 769.174, de 20-9-66
malhas
ção Planalto Ltda.
No-Ades Manufatureira de Aedsivo:1
Termo no 769.157, de 20-9-66
São Paulo
Ltda.
Pôsto Moraes Salles Ltda
São
Paulo
Wd\EALW
São Paio,4-

5.,,

PO0

MOMS SALM@
3121, 15wagd.M,Ets

Classe 33
Classe 16
Insígnia
Para distinguir genericamente materiais
-.)ara construções
Termo n.o 769.170, de 20-9-66
T,Q nsportadora Mogi Ltda,
Termo n.9 769.164, de 20-9-66
Classe 47
Parras
Bertonl
São Paulo
Para disEnguir combustíveis, lubrificar?,
tes, substâncias e produtos destinados
São Paulo
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor. carvão a gás hidrocarboretn.
2WSW2Xa auuRzzi.à
Tb metano, butano t propano. gás 02.
garratado, gás liquefeito, gasolina, granas lubr:ficantes, óleos comtnistivels,
Clatse 17
Clases 21
óleos lubrificantes, óleos destinados O Para , distinguir genericamente co2aM,
Pua Esindian Veiculas autom.:3ton;
Iluminacâo e ao aquecimento, óleos para
arquivos e móveis de aço .patm
pasu o 2s=uwe de 9usegeivoo e
z:niortecedores, /lab•bleo e querosene
escrit6rios
como

[33C;r3",

CL=2 2

.1-Pwa0T2I o2e3oc3 c -,
w2g.ó1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de -aatrdo eme o art. IN do Código da Propriedade Industrial. Da data da publioarAo começará
a correr o prazo de 80 dias para e deter )%$o do pedido. Durante eme prazo poderio apresentar suas oposições ao Departamento
, Nacional da Propriedade :madurada, aqueles que ee julgarem prejudicados com a ecnoesaão do registro requerida
111•••nn•••nn••n•111111.0

Termo n.° 769 .176, de 20-9-66
Metalúrgica Anpc Ltda.
São Paulo

ANPE
'Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto 013
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bron,ze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento me tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado. ferro em bruto
em barra. ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa mak ável.
lâminas de metal lata em tôlra, latão
em tõlha, latão 'em chapas, latão em
ver g a thões, ligas metálicas: limalhas
magnésio, manganês, metais não traba lhados ou parcialmente trabalhados. me,
tais ern massa, metais estanivalos •
metais para solta. /ligue . e zinco
Termo ij, 769 .177, de 20-9-66
CODESP — Cooperativa . dt. Co/noras
em Comum dos Cirurgiões Dentistas do
Estado de São Paulo
São Paulo

perneiras. guia-lonas regalos,
Cas ara obturações de canais. orcela cibos,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
nas, inceis para garganta, pinças afia
e vestidos
tóralcas, rolos cirúrgicos de lã de pau
ruge e rodas para desgaste dentário
Termo n.° 769 .180, de 20-9-66
sarjadeiras, sandaraca séda e crina pa
Sociedade Gráfica Araraquara Ltda
ra saturas, sacos para gêlo e bolsas
São Paulo
para água quente, sondas, seringas pa
ra lavagens e injeções serras, serras pia
SOCI EDADE OiXF1 A
ri raquiotemia, termômetros, tesouras,
trepanos, ventosas, verniz isolante para
ARA RAQU A R A LTDA.'
Fins odontológicos
/Nome comercial
Termo n. 9 769 .175, de 20-9-66
5 769 .181, de 20-9-66
Termo
n.
Confecções Dois Primos Ltda.
Acrísio de Castro Jucá
São Paulo
São Paulo

DOIS MOS
Ind. Bracileira
,
tstuário.
p ara distinguir: A ruges ic
r roupas feitas em geral: Ag,i.salhus
v enra is, alpargatas. anaguas. blusas
xotas. botinas, . blusões. boinas, baLalouros. bonés. catlacetes. ca cro , ns. cara

atiças, casacão. coletes. capas, .chales
r_a_ c h eco I s. calçados. chapéus. cintos
intas. CCM" 1:inções. corpinhos. calças
te senhoras e ie crianças. calções. cal,as. camisas, camisolas, camisetas
/leoas, ceroulas, colarinhos, cueiros

Juci
• Iha. Brasileira
p NEUS

Clase 39
Pneus
Termo n.9 769.182, de 20-9s66

Casa Chilena de Guarda Chuvas e
Confecções Ltda .
São Paulo

CHILENA
Ind. Brasileirt
"

Classe 30

Guarda chuvas e sombrinha:.
.aias, casacos. cninelos. dominós. achar
res. tantas-as . isrdas para militares, co
Termo
n.° 769 .184, de 20-9-66
•sieteres. shorts, sungas. stolas ou slacks
José Consolo de Azevedo
ligas. lenços. mameis. meias
São Paulo
tral-Tas. galochas. oravatas. por
os. )5 dt [ingeris. jaquetas, laguês
4
v
laiós. mantas. diandribo. mastilhas. ma
r ti,s. palas. penhoat. pulover. pelerinas
-ponches, polainas, pijamas, ou
lhos. perneiras, gunnonos. regalas
Classe 41
LIasse ',
Título
Para distinguir Abaixa linguas. k.re- t'obe de chambre. roupão, sobretudos
bocas adenótornos. atastadores. agrafos suspensórios. sairias de banho. sandálias
Termo
n.°
769
.183, de 20-9-66
toucas. tu rba n tts. ternos. •unifor mes
para .ossos. agulhas para injeção. .algo
Gonfor — Concretos e Forma Ltda.
e
vestidos
dão hidrófilo alicates.. amalgamas apa
São Paulo
radores aparadores para tins • médico
Termo n.° 769 .178, de 20-9-66
ctruigicos narelhos ara massagens spa
Modas - A Garota Chie - Ltda.
tains le Pressão arterial, aparelhos dr
São Paulo
d.ererni ia apare lhos de raios altra-vio
lesa a parelhos de Raio k• sParelho
Classe 16
de rrsfra-eermelho. aparelhos de. surde:
Para distinguir: Materiais para construassentos rmra enfermos, ataduras bis
ções e decorações: Argamassas, argila
pedras preciosas, e suas imitasões
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloparras nata arado. grades de disco':
cos de cimento,' blocos para pavimentafura cadeiras para clinica mêdica. CZ
ção, calhas, cimento, cal, Grã, chapas
Classe 36
de“-as de rodas, cambraia hidrófila. ca
*Idas cataplasmas de feltro. cera para . Para diling/:.r.: Artigos ie veatuáriot isolantes,' caibros, caixilhos, colunas
incrustasões e articulações .cera colem e roupas feitas em geral: Agasalhos. chapas paia coberturas, caixas d'água.,
te cintas para rins clinicas. cintas uns ',ventais, alpargatas. anáguas, blusas. caixas de descarga para lixos, edifica'bebi-ais. colheres cortantes compressas rotas. 'botinas. blusões, boinas baba. ções premoldadas, estuque, emulsão de
com p ressas de tecidos. costóto;nos. cure. louros, bonés. capacetes. cartolas, cara base asfáltiéo, estacas, esquadrias, estrutas lentes artificiais. • dentaduras, de. guças casacão, coletes, capas. chatas turas Metálicas para construções. lamepressores dilatadores. duchas. drenos .iachecols, calçados. chapéus, cintos las .de metal, ladrilhos, lambris., luvas
elevadores, espéculos, esponjas, estufas -intna. combinações: corpinhos. calça: de junção, lageà, lageotas, material isoespátulas escapelos. escopros. extrato' -Te senhoras e de crianças calções, cal lante contra -frio e calor, manilhas, mas- rei escavadores, fios de linho Para te :as, ' camisas. • camisolas. camisetas sas para revestimentos de paredes, mafidas, facas, gachos para músculos. ce :uecas; ceroulas. colarinhos. cueiros deiras para construções, mosaicos, profalõasetros. gazes, godivas, goivas. eu saias, casacos. chinelos, dominós echar dutos de base asfáltico, produtos para
ao grampos para soturas, guta-percha Des. fantasias. fardas para militares. co tornar impermeabilizantes as argamashisterómetros. irrigadores. instrumentos ;sedais. fraldas, galochas gravatas.- gor sas de cimento e cal, hidráulica, pedrepés para limpeza e polimento para fias ros. ogos de lingerie. lanuctas inanes guuho, produtos betuminosos impermeaadontológicos, lixas, luvas e dedeiras luvas, ligas, lenços. mantós melas bilizantes líquidos ou sob outras formas
de borracra, limas pare 0350a, lancetas maiôá mantas. mandriS mantilhas na para revestimento e outros como na pa~Nas plásticas para fins odontológi lett) , palas. nenhoar. p ulovei nelerinas vimentação, peças ornamentais de cieas. mascaras para anestesia, mesas de sueteres. shorts sungas. stotas nincki mento ou gesso para tetos e paredes.
operações, meus para curativos, mar. neugas. ponches. Polainas, intannas ox.)- pa p el para forrar casas, massas antitelos artificiais, perfuradores. pés . e bra suspensórios. tardas de hanhp, saisr.kvia ; ;.cidos para uso nas construções, par' alteras. port;is, portões. pisos. soleiras
ece artificiais, perfwadores buem pia robe de chambre. roupPo.

i

1ATICINIOS E
MERCEARIA JOTA "

CODESP.
Ind. Brasileira

.

CONPOR "
Ind. Brasileira

a GAROTA CHIU
Ihd. Brasileirs

.

para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós

Termo n.° 769 .185, de 20-9-66
IVIultimac Comércio, Indústria e Representações Ltda .
São Paulo
, "MULTIKAC h
Ind. Beasileiru

Classe 33
Representações
Termo n.5 769.186, de 20-9-66
AFIR S/C — Assessozia Fiscal em
Impõsto de Renda
São Paulo

011 ASSESSOR XÁ

FISCAL EM IMPOSI
TO DE RENDA -",2
Classe 33

Titulo
Termo n. 5 769 .187, de .20-9-66
Bar e Restaurante Colher de Pau Ltda.
São Paulo

'COLHER DE PAU
! lnd. Brasileira,
Classe . li
Lanches de: aliche, mortadela, presunto, queijo, salsichas, roz-bife e churrascos
Termo n.° 769.188, de 20-9-66
Fotostática Press Ltda.
São Paulo

"PRESS"
Ind. Brasileira
• Classe 8
Filmes revelados
Termo • n. 9 769.189, de 20-9-66
Sarkis Ohannes Karamckiair
São Paulo

SABICATEI
Ind. Brasileira.
Classe 3t,
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas. blusas,
hotas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonês. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes. capas. chales.
:achecols, calçados. chapéus. cintos,
listas. combinações. corpinhos. calças
salas, casacos, chinelos, dominós echar:uecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
nes. fantasias, fardas para militares, co'caiais. fraldas. galochas, gravatas. gore
ros jogos dt lingerie, jaquetas. laques.
I uvas, ligas. lenços mantõs
meias,
mantas, mandril-o. ma srdhas mas tós. pe jas. penhoai pulover pelerinas,
neugas. ponches, polainas. nilamas pushos.
perneiras. quIrrionos, regalos,
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MARCAS DEPOSITADAS 1
Public:aça° iene tio ecOrdc com o art. 130 do Código do Proprieciado IlindixatrIal. Da dato (én publicaçáo 00111CÇará
a correr o prazo de 00 dias para e deferimento do fixticto Durante eme prazo poderão apresentas' cia s oposições ao Deparrawatua
Nacional da Propriedade Industrial equêles que es julgarem prejudicados com a onneassflo da registro renuerids

sucos de. frutas sem álcool, vinhos, ver.
mouth vinhos esparnantes, vinhos
quinados e wh:skv
Termo in° 769.199 de 20-9-66
São Paulo

estribos, esferas para arreios, espuma- reativos, removedores, sabão neutro,
deiras, formões, foices, ferro para Cortar tais, salicilatou. secantes, sensibilizar:1ms.
capim, ferrolhos, facas, facões, fechase soda cáustica, soluções quimiduras, ferro comum à carvão. fruteiras .:as de uso industrial, solventes. sulfafunis. fôrmas para doces, ft: - os para -os. tintas em pó. liquidas, sólidas ou
estradas de ferro, frigideiras ganchos, pastosas para madeira, ferro, paredea,
Tênno 1-1. 4 769.190, de 20-9-66
grelhas, garfos, ganchos para quadros, .-:onstruções, decorações, couros. tecidos.
RESTA ANTE DOS
Pinturas 7. 0 Arte Ltd,.
.
gonzos para carruagens; insignias, li- -ibrao, celulose, barcos e veiculo& mico
Silo Paulo
Ilogã@
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo,
industrial. thiner, vernizeS, zarcão
jarras, machadinhas, molas para porta,
PX2R-AQ2
moios para venezianas, martelos marClasses: 41, 42 e 43
Tênno n.4 769.198, de 20-9-66.
retas, matrizes, navalhas, puas, pás. pre- Friolándia" — Indústria e Comércio
Titulo de estabelecimento
.gos, parafusos, picões, porta-gelo, co
de 'Refrigera.ção Ltda.
Termo n.° 769.195, de 20-9-66
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros.'
São Paulo
Ronaldo Werner Dreh a r Beta ht
panelas:, roldanas, ralos para pas rebiNome comerciai
tes, regadores, serviço^ de chá e café.
São Paulo
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te
Tèrmos is. 769.191 e 769.193, de
E7A,̀,COU21)):ÇA
20-9-66
souras, talheres, ralhadeiras, 'Lorquezes
Xmc, Xs=351.2.oâszc,
Dirceu Datt'
tenazes, travadeiras, telas de ararna, tor
São Paulo
neiraa cintos, tubos aara encanamento.
trilhos para portas de correr, taças
Clisse
travessas, turibulos, vasos, vasilhames Para disuiguim: carnes, carta s em conp3ROIR3
e verruma
servas. secas, defumadas e inlatadas;
!carnes verdes. laitcinios • caallaada. caeZ.M0
Salem
'Importadora
de Matérias
R-imas I me de leite, ;Tios, iogurte, leite liquiTermo
n.° 769.197,
de 20-9-66
Classe
do, e m pó o u condensado, Il_iguiças.
?liem:holt:1s, aletria, alho, : aspargos,
, n-ortadelas, presuntos, paios e xarepies
Ltda.
açúcar, alimentos para animais, amido,
Classe 1 6.
•
São Paula
imêndoas, ameireas, amendoim, araruta, Para distinguir: Amido, anil, azul da
Termo n. 4 769.199, de 20-9-66
arroz, atum, aveia, avelãs; azeite, azei- Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos !
Facit S. A . (Mai-afinas de 1-6ser:reino)
:onas, banha, bacalhau, batatas, balas, algodão preparado para limpar metais
aiscoitos, bombons, bolachas, bacalhau, detergentes, espremacetes, extrato de
_
mfé em pó e . em grão, camarão, canela anil. fécula para tecidas. fósforos de
O
OUVDO
CALCULA
'an pau e em pó, cacau, carnes, chá, cêra e de madeira, goma pare lavan•
:aramelos, chocolates, conleitoS, cravo, daria, limpadores de luvas, líquidos ti:
COM `"PACl2
:areais, cominho, creme de leite, cremes branquear tecidos_ líquidos mata-gordi,
1,140. B
SILEIRifti
dimenticios, croquetes, compoats, can- rae nava roupas e mata óleos para rol,
Classes: 1 -- 2 -5 -- 6
-- 1
—7-8-9— 10 — II — 2 -lica, coalhada, castanha, cebola condi oas, oleina óleos para limpeza de car
13--14--13--16-- 17— 18
uentos para alimentos, colorantes, ros, pós de branquear roupa. sanear(
19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 — 24 -:houriços, dendê, doces, doces de fru- * sódio. soda cáustica, sabão em pó.
Clame 1
as, espinalre essências alimentares, em- sabão comum, sabão de esfregar e sa- -;ara distinguir: Absorventes, acetona 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -drlos. acerares, agentes químicos para 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -mdas, ervilhas, easovas, extrato de toPonaceos, tijolos de polir • e verniz
nate, farinhas alimentícias, favas, fétratamento e coloração de fibras, te 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 .—
para " calçados
43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 — 48 e 49
dos
011P0* e celulose: água-raz. ai
,ulas, flocos, -.farelo, fermentos, feijão,
769.196; de 21)-9-66
Frase de propaganda
Termo
nmina. nIturnen. alvaiade,
lgos, frios, frutas secas naturais e crisi
Metalúr g ica Fin-Art ida.
elantes industriais, aluminio em p6
alizadas, glicose, goma de mascar, gorTermos as. 769.20 Oe 769.20S. de
' São Paulo
moniaco. anti-incrustantes. anri-oxidan
luras, grânulos, grão de bico, gelatina
20-9-1966
Yes.
anti-corrosivos,
anti-detonantea
azo
ioiabada, geléias, herva . doce, herva
Slioercap Automóvais Ltda.
-atos.
água
acidulada
para
acumulado
iate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
São Paulo
água oxigenada para fins industri
condensado, leite em pó, legumes em
.1is,
amônia:
banhos
para
galvanização
onserva, lentilhas, linguiça, louio, maslenzlnas, benzo'. betumes, bicarbonato
as alimentícias, mariscos, • manteiga
s6dio, de potássio: cal virgem. cai
largarina, marmelada, macarrão, mar.
SuP CAP
IND. BRASILEIRA
vões, carbonatos. catalizadores. celulo
a de tomate, mel e melado, 'mate, mas1X-r olitinra
;e. chapas fotográficas. composições. es
as para mingaus. molhos, moluscos
'lntores
de
Incêndio.
cloro.
corrosivo:.
losetarda, mortadela, nós moscada, noClasse 11
•
Classe 36
-romatos, corantes. creosotos: descoran
as, óleos comestIvels, ostras, ovas Ferragens, ferramentas de toda espécie,
desincrustantes. dissolventes: emul Para rittitiguir: , Artigos de vestuários
ães. paios, pralinés, pimenta, pós para cutelaria em geral e outros artigos de tes
,Ses hatogrOlIcas. enxofre. ater. emalai. e roupas feitas em geral: Agasalhos,,
udins. pickles; 'peixes, presuntos. pa- metal a saber: Alicates, alavancas, ar- 'es, eestearatos: fenol, filmes sensibili- aventais. alpaigotas, anáguas. blusas.
ls. petit-pois, pastilhosQ pizzas, pudins. mações de metal, abridores de latas, , ados para fotografias. fixadorea flui- ;lotas, botinas, blusbes, boinas babatieilos, rações balanceadas para ani- porta-facas, potes, puxadores, receptá- dos para freios, formo!. fosfata) Wh& louros. bonés, capacetes, cartolas, carislais, requeijões, sal, sagfi, sardinhas, culos, saleiros, serviço de chá, taças,
fosforos industriais. Baratos. ouças casacão, coletes, capas, c.hales:
anduiches, sorvetes, suco de tomate e arame liso ou farpado, assadeiras. açu- fundentes para solda: galvanizadores cachecols, calçados, chapéus, cintos,
e frutas, torradas, tapioca, tâmaras, careiros; brocas, bigornas, baixelas gelatinas pare fotografias e pintura),
combinações. corpinhos, calças
ilharitn, tremoços. tortas, tortas para bandeilas, bacias, baldes, bombonieres; glicerina: hidratos. hidrosulfitos: impar- de senhoras e de crianças, calções, cal1;mento de animais e aves torrões. omes. cadinhos,. cadeados. castiçais, co- -neribillzantes, ioduretos. lacas: massas ças, camisas, camisolas, camisetas;
toucinho e vinagre
.hee: para pedmios correntes, cabil-s Iara pintura, magnésio. mercúrio, nitro. cuecas. ceroulas, colariaos, cueiros,
Classe 43
chaves, cremoncs, chaves de parafusos tos.' neutralizadores. nitrocelulose; pro. saias, casacos. chinelos, domin6s, achasguris minarais. águas gazosas artifia1ais conexões para encanamento, colunas "idas. °Riflaste. (Sl o o para Pintura óleo ses. fantasias, fardas para militare& cc.
:bidas es p umantes sem álcool, guaraná. caixas de metal para ortões canos de de linhaça produtos gulmicos para ifil• !saiais, fraldas, galochas, gravatas, G02.
aznsa, essências mira refrigerantes te- metal, chaves de fenda, chaves inglés3 nressão. potassa industrial papéis lie. vos. ogos de !ingeria. inguetas, águê&
ascos refrigerantes soda, suco de fra. cabeções, canecas, copos, eachepots, lográflcos e prellocopista películas sen luvas, ligas, 12ZIÇOS, mantos, mellMS'
,as sifões e xaropes
centros . de mesa, coqueteleiras caixas tens napéis para footgrafias e aztálli- maiôs.. mantas, mandrião, mantilhas, pzClasse 42
para acondicionamento de alimentos Res, de laboretório. • pigmentos. potassa. le tas, palas, penhoar, pulover, pelesinas;
Ia r a distinann Ao:, /Mentes, aneriti caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei...tiros para a composição ife tia. penes, ponches, polainas, pliatinaa,
na In 7 hitter hrvidv ennheoue cer ras, .conchas, coadores. distintivos do as rro il.1-a,ôee Para fotografias. grodu- lhos, perneira& quinamos, segaIao.
Nas 0 rnet aen p h,a ein Ir/ frei. tico
bradiças enxadas, enxadões esferas,
sito, niquelar, pratear e cromar robe &e dtatesbast. amigo, sobretudos,
-s narrar annah pipermint, rhum engates. esguichos eideites para arreios
oarr d14, y ji "int:+s 0,-,).ssiatos aispensoriw. saídas de banho, sanZlias,
'oba de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
lueteres, shorts, sungas, stoias ou slacks,
toucas, turbantts, ternos. uniformes
e vestidos•nn
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CAS\ DEPO

PublicaçRo Solta cio autirdzo
cozo o art. 130, do Código do Propriedade Industriai. Da data da pubitaarAn ociasacaarn
o correr o prazo do 60 dias para p deferimento do pedido. Duranta) écao prazo podara apresentas' cuca °posara/5m
Depars
•
Elacional do Propriodado Itsaluatrial aquêleo saro co julgarem prejudicadoa cora o wasawaiSo c reaataa wesnaczf.
Termo n. 9 769.203, de 20 -9 - 1966
aueteres, shorts. sungas. stolao ou siadas
toucas, turbantes ternos, uniformes
• Meyer Zelman Kopinaki
e vestidos
São Paulo
Classe -39
Para distinguir: Artefatos de borracha
zzausã MA@
borracha, artefatos de borracha para
Zwl o Ilmoâno âgV
veículos, artefatos de borracha não In.
cluidos em outras classes: Arruelas, ar
Classe 30
golas, amorteuedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de Para distinguir: Artigos de vestuários
cofre, buchas de estabilizados, buchas e roupas feitas em geral: Agasalhos'
buchas para jumelo, batente de porta 'ventais, alpargatas. anáguas, bltisas.
batente de chassis, bicos para ma:nadei- Natas, botinas, lausõen, boinas, babaras. braçadeiras, bocais, bases para te- louroz, bonés. capacetes. cartolas. cara casacão: coletes, capas, abales.
lefones, borrachas para carrinhos indus ouças,
:achecols, calçados, chapéus, cintos,
triais, borracha para amortecedores :batas, combinações, corpinács, calças
bainhas de borracha para rédeas, cochim le senhoras e da crianças. calções, mide motor, câmaras de ar, chupetas, cor- :as, camisas, camisolas, camisetas
dões massiços de borracha, cabos para -macas, ceroulas. colarinhos CUCife3
ferramentas, chuveiros, calços de bor mias, casacos, chinelos, dominem, acharracha, chapas e centros de mesa, cor- les, fantasias, fardas para militares, codas de borracha, ca psulas de borracha lealata. fraldas, galochas, gravatas, gor- •
parac entro de mesa, calços de borra- Jos. logos dt Ilagerie, jaquetas, laquês
cha para máquinas, copos de borracha uvas, ligas, lenços, mantôa, meias
para freios, dedeiras, desentupideiras. malas, mantas, mandribo, mastilhaa
discos de mesa, descanso para pratos. etós. palas, penhoar, pulover. palatinas
encostos, embolos, esguichos, estrados. Deugas, ponches. polainas, pijamas, pu.
-esponjas de borracha em quebrajacto abai, perneira% quimonos, regalos
fôrmas de borracha, guarnições para robe do chambre. roupão, atsbretudos
automóveis, guarnições para veículos, uapensórios, saldas de banho, sandállaa
lancheias para escolares, lâminas de sueteres, aborta, sungas, stolas ou slacka
borracha para degraus, listas de bota
toucas, turbantts, ternos, uniformes
racha, manoplas, maçanetas, protetoe vestidos
res para para-lamas, protetores de
Termo n.° 769.204, de 20-9-1966
para-choques, pedal do acelerador, pe.
José Siqueirp
dal de partida, paras para businas,
São Paulo
pratinhos. pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
EME—LIZE
borracl.a, rodas de borracha para móEle,ú o W02 M,G 22°Q.
Veie, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do p edal do breque, re.
Classe 13
sembaio e isolador, suportes, semi.
Pulseiras
pneumáticos, suportes de câmbio, san769.205,
de 20-9-1966
Termo
n.
o
fonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para Tecmaqui — Técnicos e Assessores de
Máquinas e Equipamentos Industriais
aplicação aos 'tos telegráficos e Melo
Limitadas
nicos, cavadores de porta, tigelas.
para orneiras, fios de borracha lisos,
São Paulo
tigelas, tampas de borracha para contagõtas. tiras de borracha para elabora cnâgs-..

areia, azulejos, batentes, balaustres, bloTêm° n. o 769.209, de 20-9- 1966
cos de cimento, blocos para pavimenta-1
Malharia Açucena Ltda.
ção, calhas, cimento, cal, crê, chapas
São Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrusaasse 23
turas metálicas para construções, lama,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas 0.e.eamma.c. Artigos da classe
de junção, lages, lageotas, material isoTêrmo n.° 769.210, de 20-9-1966
lante contra frio e calor, manilhas, mas- Branner S.A. — Indústria Gráfico
sas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
•
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
-musrazwã
tornar impermeabilizantes. as argamasjj9.40.2)MonG-4z±g_,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre-_
guuho, produtos betuminosos, impermeaClasse 38
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Artigos da classe
para revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de ciTêrmo n.° 769.211, de 20-9-1966
mento ou gesso para tetos e paredes,
Malharia Açucena Ltda.
pabel para forrar casas, massas antiSão Paulo
ácidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
(tglEOPYI2EM\--.
para portas, tijolos, tubos de concreto;
telhas, tacos, tubos de ventilação, tano 2â'ac3no zza.)
ques de cimento, vigas, vigamentos e
sitiOs
Classe 23 Artigos da classe
Têrmo n.° 769.207, de 20-9-1966
Companhia Americana Industrial de
Têrmo n.° 769.212, de 20-9- 1966
Ônibus
Malharia Açucena Ltda,
São Paulo
São Paulo

IML3ASWEO

o 'I_Ç-Lw=3

Classe 23
Artigos da classe

OIDUSTRIA BRASILEM/f
Classe .38
Cartões comerciais e visitas, ações; apólices, notas promissórias, letras de câmbio, notas fiscais, livros fiscais, faturas,
recibos, passagens impressas, bilhetes
de loteria, rótulos •e etiquetas de papel,
envelopes, caixas e caixotes de papel
para embalagens, blocos de papel para
cartas, duplicatas e sacos de papel

tRge
Têrmo n. o 769.213, de 20-9-1966
Siegfried Hoyler
Termos ns. 769.201 e 769.202, de
LZa.c3. o brao
•
20-9-1966
São Paulo
Classe 8
"ARENA" — Arquitetura, Engenharia
Balcões
frigoríficos,
refrigeradores
ia,
e Administração Ltda.
duetriais, vâmaras frigoríficas, aparelhos
.
São Paulo
de ar condicionado, fogões e fornos eléM.:Ès,1
3
tricos industriais, geladeiras, níveis de
ferro, níveis dágua para caldeiras, sor22,C. koo2,1O
veteiras, torradores industriais elétricos,
Classe 32
para cereais, transformadores, pararaios,
Para distinguir: Albuns, almanaques exaustores aparelhos de alta-tensão,
Cinuários, boletins, catálogos, tornais ventiladores, aquecedores de ambientes,
livros, peças teatrais e cinsmatográfi interruptores, transmissores e aparelhos
CEM, programas de rádio e televisão
de: comunicações
Dublicações, revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Termo n.° 769.206, de 20-9-1966
Classe 8
"Dois Touros" — Construtora Ltda.. 7
Discos gravados, filmes revelados, graSão Paulo
vadores de som, amplificadores, apareRios de alta tensão, aparelhos fotográficos, aparelhos cinematográficos, esquaEDEC MIMO@
&os de agrimensor, extintores de incênS2(1 o 'Ema WC,),
dios, plugs, reatores, relays, transformadores, aparelhos de televisão, radias,
Classe '16
Classe 2111
aparelhos de alarme receptores, voltí- •Para distinguir: Materiais para construi- queijo:là Geleias, compotas, figos tristemetros, releigioQ e fictflos
' ções e decorações: Argamassas, USOU)
gizados 0 doces de leite

Térmo n.° 769.214 de 20-9-1966
José Luiz Galle
•
São Paulo

o

o SEno

2,ã,sn

Classe 41
Sal
Têrm6 n.° 769.215, d e2-09-19.65
Dalva Scaasnni
São Paulo

mneArn maa

=NUM

•

Classe 41
Título
Têrmo n. o 769.216, de 20-9-1965
Construtora Mocambo Ltda.
São Paulo

L

0 3mE3411oRw2

Classe 16
'ara distinguir: Materiais para co=a
'\
eCies e decorações: Argamassas, ar:
ireis, azulejos, batentes. balaustre%
ros de :tnento, blocos para paul-mera"• cgo, calhas, ciménto, cal. cs'J.

;solautca, caibro%

. .. hapaa para coberturas, cot= Cc.:
cainc.3 do descarga para etiscs,

Maio
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Publicuçâo 2eitu da aeórdo coas a art. 120 do Código de Propriedade Endustrici. Da da,52 da publicaçEo começará
G

maus o prezo de 6D EliCV N411% o dctforinaento do pcdido. Durante ferie prat-0 poder0.0 ay.'.ese2tar 81133 GYOSiçõeD n DePare.MMR)
L Nacional da Propriedade Etadustrtal a.guêles guo se julgaram prejudicado° com a emmer.:".10 Co rajistrore'k.luerif,A

tp!!a precoldades. estugue, enudsâo de rafina para embrulhos, papel celofane,
base_astáltico, estacas, esquadrias. ectru- papel celulose, popel de linho papel
taras metálicas para construções. leme, absorvente, papel para embrahar ta/as do metal, ladrilhos, lambris, luvas baco, papelão, recipientes de papel roLla St:ação. !ages, lageotas, material iso. setas de papel, rótulos de papel, rolos
(mte contra frio o calor. rnazelbw. mas. de papel transparente, sacos de papel
cas ?met revestimentos de partdeS, am, serpentinas, tubos, postais de cartão
deircs para construções, mosaicos. proe tubetes de papel
dutos de base asfáltico, produtos para
Termo n.° 769.219, de 20-9-1966
tornar impermeabilizantes as arganas.
Nery, Testa 6 Cia. Ltda.
cas ck cimento e cal. hidráulica, pedra
Pernambuco
gelho, produtos betueninosos, impermeobilizanteg liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na Da.
te o,drOS DATIBTA
viimentação. peças ornamentais de ,ci

mento ou gesso p ara tetos e paredes
papel paro forrar casas. massas anti%eidos para uso nas construções, par
numes, portas, p ortões, pisos. s,:::leirae
para portas, tijolos. tubos de concreto
telhas, Mun. tubos dê vtatilação, tanques da cimento. sripao, vigamerroa e

1771d,

rweolAuir

Classe 33
Transportes
Termos os. 769.220 e 769.22, de
20-9-1966
Veste Confecções Ltda.

vitr(33

São Paulo

Tênno n.° 769218, de 20-9-1966
Cm. a de Laticínios Campos Batista
Limitada
São Paulo

"PERULS=5.7Ç- P? 3
Indo E2c5 ilGira

MANWORWâ

Termos as. 769.223 e 769.226, de
20-9-1966
Veste Confecções Ltda.
São Paulo

'ramo n.° 769 . 228, de 20-9-1966
Maximino Paschoal
São Paalo

IM,RUDà.—
WW.C2
Awasnol,za
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, luta. iersey. Unbo, na,loa
paco-paco, percalina, ram1, rayon, seda
naturai, tecidos plásticos, tecidos impét.
meáveis. tecidas de pano causo
e veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e rouaas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusd2s, boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintoa,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de seuhoras e '.12 crianças calções, calças. cazniss. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, ch:nelos. donnaós. acharpes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, Galochas, gra seatas, orros, ogos de lingerie, jaquetas, laques
lavas, ligas, lenços, manias, meias:
fna!dis, mantas, mandrião, mzstilhas, pa•
letós, palas, perilioar, pulovm, pe:erinase
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonas, regalos.
cabe 'da chambae, roupão, sobrztuaba,
suspensórios. saídas de banho, sandálias.
suetetes, shorts, sungas, stolas ou siado
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para confecções em geral, para
Classe 41
tapeçarias e para artigos de cama e
Titulo.
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim
TC:rmo n. 9 769,217, de 20-9-1966
earoã, casimiras, fazendas e tecidos da
lã em peças, luta, lersey. linho. nylon
Gráfica Eco" Ltda.
paco-paco. percalit.., rami. rayon, ,eda
Silo Paulo
natural, tecidos plásticos. tecidos imper
meáveis, tecidas de pano cousa
e veludos
ZÇU
Lwaoileiro,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
cl,se
a roupas feitas em geral: Agasalhos,
Aros pura guardanapos de papel 3ventais. alpargatas. anáguas, blusas,
aglutinados álbuns (em branco), álbuns lotas, botinas, blusões. boinas baba
para retratos e outágrafes. balões (ex- louros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
ceto para brir_onedos) blocos para lacas casccãe, coletas capas. chaies:
corre.spondêncà, blocos para cálculos :achecols. calçados. chapéus, cinto:, • Tarmo n.° 769.224, de 20-9-1966
blocos p ara anotações, bohinos, brochu• lotas, cgmbinações. corpinhos. calça:.
Denvea Agência de Passagens Ltda.
ras não Impressas, cadernos de escre. le senhoras e da crianças calções, •cal
Pernambuco
;as,
camisas, camisolas,' camisetas
ver. capas paro documentos. , carteiras.
caltros de papelão, cadernetas, cader- cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
Z-a21-::\)2,21
nos. r.i.41:i- J dz . Cart5C), ea:uas para pa- saias, caeacos. chinelos, Soininós. echar
pelarm cartõsa de visitas cartões có p es fantasias, fardas para militares, co.
_
merrois, cartões confeti. car rojais, fraldas, galochas, cravatas. gor
colina, cadernos de papel melitnetradt -os. cogos de !ingeria. jaquetas. loques
e em branco aura desenho, cadernos luvas, ligas.. lenços. manhãs. meias
Nome Comercial
cdrte,es em branco. cartucho maiôs mantas, mandrião. mantilhas. Dn•
de cartoiina, COPAS p lanográficas, ca- ietós, p alas. penhoar. pulover, palatinas
Termo n.° 769.225, de 20i9-1966
dern:, de leni:adriça carreté:s de pa- migas, tiouches p olainas. pijamas., [si,
Bar e Café Alcobrça Ltcla
paião. envelop:s. enválucros para cha- nhos. Perneiras. quimonos, regalos
São Paulo
rutos de nane!. encadernaceie de papel robe de chambre. roupão, sobretudo:,
ou impc etiquetas, fõlhas ' indicas suspensórios, salda,, de banho, sandálias
fôlh,'s de celulose, guardanapos. livros meteres, shorts. sungas. °tola) ou slacte
gffâo
toucas, turbantes, ternos. uniformes
não impressas, livros fiscais, livros de
Llasse 41
e
vestidos
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
Lmelies de aliche, mortadela, presunto,
de papel transparente. protos, papeli.
Termo n . 0 769.221, de 20-9-1966
gut ijo, salsichas, roz-bife e aharrascos
nhos, pap:is de estanho e de alumin:o
Tanze & Amado Ltda.
P P P: i s sem impressão. papéis em branco
Termo n. o 769.227, de 20-9-966
São Paulo
para (Orral paredes, papel oimaço cont
Superlojas do Nordeste Ltd:a.
ou sem p auta, p ope( crepon
Pernambuco
ceda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênu o
ra p ei impermeável

'1 bITUC-4 ; 5

I It

Flf3C-4.5
Q.A(511 66 ;NA

Classe 32
Para distingu r: Almanaques, agendas,
anuários, álbuis impressos, boletins ca.
tálogos, edições impressas, revistas, sóra
p,acis de publizidadea, programas radica
fônicos. rádio-televisionadas, peças teca
trais e cinematográficaa programas
circ.-asses
Têrmo n.° 769.229, de 20-9-1966
Qua e tzancuera Ltda.
São Paulo

0E,Z,/,11=WENn
Classe 4
Pedras e quartzitos
Têrmo n. 76.230, de 20-9-66
de Freitas
Re imalala
São Paulo
57,"`7

2:7

;•

e.. 1,,,rial'aa
Termo n.° 760.231, de 20 9-66
Tuti Boutique Ltda.
São P. tilo

51L-m=5

A~P,

r
para
rte! ( . n1 a
pdla: . 1 pau, .'n

r,a,a

f,esenho5 pa-

PRIEOW-2,
ZW.

7ntir

i arei rara . s-

cravar, p;oel para imprimir, papel pa-

Salame, a

;.•-' 1 a r • •
a, roz-bike,
queijo e carnes .

RUPJ2IN'âS- PP NON=
Nolue

a e 36
Para ti:st:nata': /atleta. ' de ve.itwkies
c roupas rei as cai çi eral: Pit.ia,...111;os,
aventais, alrurgsp,19. anáguas. blusas,
botas, botinas, hlus1ies, boinas, babad
doures, boné:. cap lemes, cartolas. caro,
placas, casacão, coletes. capas. chalese
cocbecols, calçados, cila:véus. cintos,
cintas. combinações. corpinhos. calcas
de senhoras e de crianças. calções, cala
i çcs. camisas, camisolas, camiseta&
cue.cos, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacce cririelos, dominó°, achar.
pes. fantasias. fardas para militares, o>:
legials, fraldas, galochas, gravatas, por.
MS, logos de lingerie jaquetas, lazuV:lea
luvas. ligas, !cacos mantõs, melava
malar, mantas, mandrião, mantilhas. Pr24
let6s, pelas. penhoar, pulover, pi le 'r.nrio
."ugas. ponches. lu:labias aliar: .., 9,:zd
. lhas.
perneiras. animo:ias
'a,feca(Ja
da Cambra. acsup:io Q uI s mkulte, •
2=: c2c:..f.-, cl,c 1-...1G, catetC-j2-3
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Pub!iemmo feita d acõrdo com o art. 130 do Código de Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
o prazo d o. hit cilas para o deferimento do pedido. Durants esse prazo - poderão apresentar suas oposições ao Depariareente
klac.: ( mui
pr,prieclacis Istclustrial aqueles que se p.,1g arem prejudicados com a toncese.ão da registro requerida

correr

sueteres shorts sungas s:olas ou sla ck j leite em pó e condensado. manteiga.
Termo n." 769.241, ce 20-9-66
Classe 16
touca turbante., n ruõs umtormes
mascarem, margarina, quetir, .oueijos.1 Cobello Comércio .de Ferro e Metais. Para distinguir: Materiais para cPonstr
e vestido:
requeijão e ricotas
Ltda.
ções e decorações: Argamassas, argil
São Paulo
areia, azulejos, batentes, balaustres, bl
Termo IV' 769.232, de 20-9-66
Termo n." 769.237„ de 20-9-66
cos de cimento, blocos para paviment
Vivaide Luiz Donde
Lanifício Vr rani S. A.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapl
Minas Gerais
São nulo
TONI= C.A.P UAI

COBELLO
VICUNHA — A MARCA
TO MELHOR 'Mei DO

I. Emano ira
Clases ISTônico capilar
Tereio n.' 769.234, de 20-9-66
E.- R. Squibb
Sons, Inc.
Estados Unidos da América

KENA,LONE
-

Classe. 23
Expressão de propaganda
_
- Térino n.° 769.238. de 20-9-66
Lambari S . A.Indristria e Comércio
Sã'o
É/ 10

LIIMBART•
• Indústria •Brasi,Jeina

Classe 41
Para distinguir produtos alimentícios:
Cereais era conserva, carses em conserva, compotas de frutas, doces, essênClasse 3
Preparações medicinais e farmacêuticas, cias, rotas, frutas secas, passadas e
cristalizadas. era conserVa e em calda..
inclusive uma preparação contendo
geléias, mel, massa de tomates, óleos
lortisona
comestíveis,. pós para pudins, pós- para
Termo n.' 769.235. de 20-9-66
geléias, palmitos palmitos em conserva,
Rockwoocl £1 Co .
legumes em conserva ou não, sucos de
Esados Unidos da iN me rica
frutas para fins alimentares
011111~

Térino n.° 769.239, de 20-9-66
Lambari S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

C...lasu 5
Aço em bruto. aço- preparado, aço
doce. aço para tipos, aço Fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado bronze bronze em' bruto
rcia Enrri te trabalhado, bronze do
mangant>s, bronze em pó, bronze em
barra. em tio, chumbo em bruto ou
pa rcia !Mente preparado cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
parciattnente . trabalsado. ferro em brute
barra. ferro manganês, ferro velho,
.as. carrinhos de mão e carretas. camin reques. braços para veículos. bicicle.
gusa em bruto ou parcialmente traba»
lhado gusa temperado, gusa maleávei
lãiairms de metal, lata em tôlra, latão
em tôlha , latão em chapas, latão em
verg alh ea. ligas metálicas, Ilinalhas
magnésio, manganês, metais não traba•
Ihados ou parcialmente trabalhados. metais em massa. metais estampalos,
metais para solla, nique e zinco

OU

em

Tèrtno n.9 769.242, de 20-9-66
Susicla Indústria cie Moldes Ltda.
São Paulo

isolantes, caibros, caixilhos, colunÁ
chapas para coberturas, caixas d'águ
caixas de descarga para lixos, edificl
ções premoldadas, estuque, emulsão
base asfáltico, estacas, esquadrias, esto
turas metálicas para construções, lami
lua de metal, ladrilhos, lambris, lutn
de junção, lages, lageotas, material
lante contra frio e calor, manilhas, mal
sus para revestimentos de paredes, m
deiras para construções, mosaicos, pr
dutos de base asfáltico, produtos pa
tornar impenneabilizantes as argama
sas de cimento e cal, hidráulica, pede

guuho, produtos betuminosos; impernae
bilizantes líquidos ou sob outras form,
para revestimento e outros como na p
vimentação, peças ornamentais de
mento ou gesso para tetos e parede
papel para forrar casas, massa s' , an

ácidos para uso nas construções, pa
quetas, portas, portões, pisos, solei
para portas, tijolos, tubos de concret
telhas, tacos, tubos de ventilação, ta
ques de cimento, vigas, vigamentos
ritoós
Termo n.° 769.245, de 20-9-66
Cerâmica São Braz Ltda.
Espírito Santo

•

LAMBARI • S/A,
•INIICSTRIA E COMÉRCIO
Nome comercial

.

Térino n.° 769.240, de 20-9, 66 •
Autana S. A. Industrial e Comercial
São Paulo

Classe 8
Esvaziadores de silos, distribuidores elétricos de rações animais, equipamentos
para a avicultura, tais conto: criadeiras, ninhos, gaiolas, comedouros suspensos, bebedouros, criadeiras suspensas, incubadeiras, chocadeiras, comedeiras, eomedouros automáticos, limpadores de estábulos, acionados por cabos,
limpadores hidráulicos de estábuols, limpadores Mecânicos de estábuols, limpadores de estábulos, acionados por correntes; ordenhadores canalizados, ordenhadores a Vácuo, ordenhadores de caçamba, • comedouros para sumos, bebe@ouros para sumos e currais para suínos

..A..0 11
•
ti A. •
•. Indiíst
:Bra 1.ei ra .
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
incegrantes: Aros para bicicletas, auto-

móveis, auto-caminhões, aviões, amartecedores, 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, desliguieiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos' de direção,
Terna 10 769.236, de 20-9-4ç
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Latiettrfos Canã do Reino Ltda
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
São Paulo
- •
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
-CANA D:nnINÓ
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboqbe. radiadores para veículos,
U4111E/trio traia:11)in..
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para .veículos, vagões, velocipeClasse 41
dee, varetas ele Contrôle do afogador e
Para distinguir laticínios em geral: coa- acelerador, t:oleis, troleibus, varaes de
lhada, creme de leite, iogurth, leite.
carros, toletes para carros

SUSICLA

INDUSTRIA BRASILEIRA

CERÂMICA SÃO
BRAZ LTDA.

Classe 8
Para distinguir e assinalar: Moldes e
Nome comercial
—
matrizes para plásticos
Termo n.° 769.246, de 20-9-66
Termos os. 769.243 e 769.244, .de
Aurélio Thornas D'Apice
20-9-66
São Paulo
Cerâmica São Brás Ltda,
São Paulo .

SÃO BRAI

ADINCO
ess n sefn cio Oanickto

Indústria Brasileira
Classe 15*
Para distingu:r: Artefatos de ceãmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chã, de café,
de jantar, serviços de refrescos e de
:ebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
atraia. bandeilas, banheiras, biscoiteiras
idês, botijas, bules, cafeteiras canecas
castiçais, chavenas, centros de mesa
compoteira, cubosê, descansos de porcalana, escarradeiras, espremedores • filtris
funis. garra ças, globos, jardaielehs jarros, jarrões, lavadedos, lavatórios leleiras, tnaçanttas de porcelana, mantaueiras, molheiras, intl,'ngas, palite:roa
pedestais. pias. pires; polvilhadires;
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, sale:ros: serviço de chã; taças

para café, travessas, terrinas, orInóds
vasilhas, vasos sanitários e xicaras

Incitisirio • Carnirego

Classe 33
ritufo
• Tèrmo n.° 769.247, de 20-9-66
José Eduardo jendiroba
•

São Paulo

PRAXILA
INDOSTRIA 8RASILEIRA
Classe !l8
Para distinguir: Perfumes; essências, etc

tratos, água de colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, ágtn
para barba, loções e tônicos para o
cabelos e para a pele, brilhantina, Ima
dolina, "batons'', cosméticos, fixadote
de penteados, petróleos, óleos para o
cabelos, creme rejuvenescente, creme
gordurosos e pomadas para limpeza d
pele e * seasjetilage". depilatórios, des

- í

Terça- .;e:rit 9
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DEF'OsSITADAS

PublIcaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial De data da publicaçao começara
• praao de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderko apresentar suas o po s i ç ões a o Departamento
- Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com ei concemao do registro requerido

4)w:ror

dorzmtes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pai tuntact. ca não, lápis para
pestana e sobranceilhas preparados para
embelezar álbs e ()tilos. carmim para
o rosto e para )5 ábios, sabão e creme
para barbear, sabão Ilac.ido perfumado
ou não, sabonetes. dentcfricios em pó,
pasta ou liquido. sais pez .fumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume .escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabeias e preparados para descobrir unhas,
cllicis c pintas ou sinais artificini;.• óleos
para Is pele
Tétano n.5 769.248, de 20-9-66
Primai Americana S. A.
São Paulo

Térmo n. 5 769.254, de 20 - 9 - 66
Indústria de Produtos Alimentício,
Confiança S. Rf
São Paulc

Termo n.5 769.250, de 20-9-66
industria de Produtos Alimentícios
Confiança S. A.
São Paulo

Termo n. 5 769.258, cie 20-9-66
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança 5. A.
São Paulo

AMARELO

tlõsa
,

G . CRAL1CJ !--, ao
Confiança

•

G.CRACKS

FRUCAL

C.CR4Cg.

Classe 4 .
Biscoitos

eord,unça
•

Termo n.5 769.251, de 20-9-66
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança S. A
São Paulo
EITO

50.0

TO

VC.F.IMELI-10
Classe 41
Pirulino toffee
Minam n.'' 769.255, de 20-9-66
Indústria de Produtos Alimentícios
Conlaança S. A .
s 5o Paula

(JURO

iSt
1!

--.ROSOUiNHA
DE COC(ks\
=LU 1 LI 1,27 P.7 . • •,
11 Má , 1.2
ceia VIII, Wrtf
-vt rtMELH9
nua°

; Confiatiços:—.. .

'ARMA. O

VER,AÉLHO

I et,

• GIM,

PRI TO

1

' bRAn i; :(.I ,

Classe 41
Rosquinhas de
_ _ _ ._ • . _ _
firmo
769.259. de 20-9-66
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança 5. A.
São Paulo
.

Tost es

í

—_ _CLUB CRACKERS

CCIA§b-Y-W
' BISCOITO 96

'h R . A - 1 H9

"- m

•

I 'mo r o m f ,lak, o omm
m;',NVN, t. mo o
ri,ot
, o .rITY_Or e. to
•

13RA0C

/€

C9Oirs".

INDUSTRIA 8RASILEIRA

Classe 48
Para thatinqua: Perfumes, esséncias. uh. tos, agua de colônia, água de toucacacica água de beleza. água de quina
agua de rosas. • água de alfazema água
ias barba loçèies e tônicos para os
para a pele, brilhantina. bani
dplifia "batons" cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos Para OS
c,.helo. ereve rejuvenescente. cremes gorduroços e pomadas para limpeza da
une e . maa.uda g e - de pilatórios. deso.
dorames vinaaire aromático, pó de arroz
e tater: pert ninado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
embelezar cibos e olhos. carmim para
c- rosto e para os lábios. sabão e cretm,
para .,,;114-)c-ar, sabão líquido oerfumade
ou não sabonetes, dentifrícios em 06
pasta an liquido saís 1?erfumados' para
baniras acates, vaporizadores de pente
ne, eseewns para dentes. cabelos. unhar
Cilio sauumbw pai-lanudo. prepara.
tios em ao, pasta. lí q uidos e Pioloe
para o tratamento das unhas dtssol
ventes e vernIzes removedores da cutl
cula. glícerina perfuma:Ia vara os cabe
.cilbs e. Imitas ou soais arriliciais, óleos
lom e oreparados para .1eRcolorif

Classe 4,
Biscoitos

—

Termo
769.256. de 20-9-66
Inclástria de Produtos Alimentícios
Confiança S.
São Pauli-

OOLIM
,; /MARIA
9RANCO

r-í67'
Classe 4"
Biscoitos.
-

Ter n o a.' 769.257. de 20-9-66
Inchi daii., de Produtos Alimentícios
Conlianca S. A.
São Paulo

Classe 41
Pirulino (c:ócio e leite
Trino n.' 769.253, de 20-9-66
Indústria de Produtos Alinícaticios
Confianca S. A.
São Paulo

ROSA

CARICIA

8R41:.0

Classe 41
Biscoitos
_
. T . rono n. 5 769.267, de 20-9-66
U01-fl. :a Utilidades S. A
...lia til nara

DESAFIO
Do Ponto Frio
•

VLINM. LR "

Classe 41
• Biscoitos

_
Térmo n. 5 769.260, de 20-9-66
Indústria . e CÔmércio de Confeições
Dalcar Ltda.
,Vto Paulo

Clases 36
Camisas e blusas em geral
Tétano n." 769,261, de 20-9-66
Hindi -- Companhia Brasileira de
Habitações
San Paulo

HINDI
Ind. Bras!

•

40

I

Pitada° d, ch . ; s. te

000

BELASHIRT
Ind . Bras.

PRI10

_

NEUSERVICE
33 e 49
Tifido

Classe 4
Biscoitos

CARO

Trino n. 9 769.249, de 20-9 66
Companhia Comercial Denis Paredes
•
Bahia

Class

CRANC.0

Térmo n.5 769.252, de 20-9-66
Indústria de Produtos Alimentícios
Confiança S. A.
São Paulo

Oliffft.

RETO

'expi.essão

Classe 16
Para dist inwlir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos, batentes, balaustres, blocos de chbento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, • cal, cré, chapas
iso'intes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edificações premultiadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de tratal, ladrilhos, lambris Invas
de função lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de beme *AN" produtos para

DIÁRIO
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Publicaçã,o feita do cabrdo cora o art. 100 do Côdigo da, Propriedade tadustrial. Da data da publicação @opaoçort)
•
a cerra? o prin, do C diac para o deferimento do pedido, Duranto Gcco prazo poderão aproacntoz mau opoolobec ao Depar
lnc1ono 3 Propriedrkdo Zaductrld aquelee cuia Ou 038 areria ProJudicodoo ' oon o ac • M Cr) WEIsts'0 wam7r-=.3
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedraguuho, produtos betuminosos impermeabilizantes liquidas ou sob out: as formas
para revestimento e outros como na pasvimentação, peças ornamentais de
ímans° ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anti'ácidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
Refilas, tacos, tubos de ventilação, tangues de cimento, vigas, vigamentos e
witrôs
Termo n.° 769.262, de 20-9:66
Hindi — Companhia Brasileira de
Habitações

4INDI COM

Termo 12. 9 769.268, de 20-9-66
Sua Majestade Roupas S. A.
Guanabara.,

araã
Pj.ü,Eía%,, Uoíãçao
a Sa.%e
15
Classes: 36 e 37
Expressão
Termos as. 769.269 a 769.272, de
20-9-66
Bicicletas Monark S. A
São Paulo

PAITHIA MAU
LEIRA DE IIABI
TAC,CIES

—

ânaks

Nome comercial
Termo n.° 769.263, de 20-9-66
Romeu Gomes de Preitaa Guanabara

Classe 42
Aguardente
Têrmo n.° 769.265, de 20-9-66
Lavanderia Brasil Ltda.
Guanabara

ROMMR1
â
Classes: 1 e 33
Titulo
Termo n, 769.266, de 20-9-66
Globex Utilidades S. g. _
Guanabara

•tribta anda-. tã da Sift~
N9Q Ponto NO Bonzip.;,
classes: 8 e 40

.£!cpressão
-

•.

, sa, •

ettria

Classe 18".
Alvos para armas de fogo, armadilhas
para caçar animais, armas, armas de
fogo, bacamartes, baionetas, balas, canhões, crabinas; cartucheiras para cartuchos de balas, cartuchos para armas
de caça, chumbo de caça, espadas, espingarda, espoleta, fuzsi, miras, pistolas, projetos e revolveres
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabi/izador, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta
batente de chassis, bicos' para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinros Industriais, borracha ,
amortecedores,
bainhas de borraca para rédeas, cochim
de Motor, câmaras de ar, chupetas, cor-.
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freioà, dedeiras, desentupideires.
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, enibolos,' esguichos, eitrados.
esponjas de borracha em aquebrajacto
para orneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
autom6vels, guarnições para veículos.
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
p ara-choques, pedal do acelerador, 'pedal de partida. peras para busisas,
p ratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiça% rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis), sanfonas de vácuo, suportes de
aineksas sapaesaa 40 pedal do Jaeque, re*

sembalp e isolador, suportes, saraiaseurnáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos %as telegráficos e telefônicos, Cavadores de porta, tigelas
tigelas, tampas de -borracha para contagêrtas, tiras de borracha para clalSuração de substâncias qui:nicas
Classe 28 •
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e ' de nylOn: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas, açucareiros.
armações para ócios,' bules, bandejas).
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, • carteiras, chapas. 'cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alinentos, caixa de maser-sal plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, cotchae. caias para álbuns e para livros
Ateso, ;cestos, castiçais para Velas,
caixas para guarda de ibletos, cartuchos, coadores , para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorveres forminhas dt plástico para sorvetes, discos
embreagen de material plástico embalagens de mater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, eafeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Sacas, guarnições guarni
lições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensilios e eibjetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanchearas, mantegueiras, malas
orinóis, Prendedores de roupas. puxado.
res de móveis, pires, pratos), paliteiroa pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos moradores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites cediabas, recipientes, suportes, suportea para
guardanapos, salcrdo. tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, sagurnhos, vasilhames para acondielinamento, vasas, ala
caras. colas a frio e colas são incluídas
em outras classes. 9ara borracha para
cortumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adegiva para
•
mater/al plástico e a/geral
Casse 31
Adesivos para vedação, anéis para are.
daçao, argolas para vedação, arruelas
para vedação; barbante°, barracas de
campanha, betume para . vedação, buahas para vedação, bujão (rôlha para
tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cordéis, cordoalhas, cordões. correias de
transmissão de hada espécie; enatarsias, esferas, para vadação, fitilhos pare
amarradias. forros para vedação. fugelaça; gachetas; juntas para vedação;
lonas, lonas aara freios de veiculos:
mangueiras, massas paro VCCia00, moa

as para vedação; rôlhas; tampões ¡sare
vedaçâo (fins não medicinais), terula
tiras para vedação, tubos para vedaçâca
-Mutações para vedação; válvulas par4
vedaçáo
Termo n.° 769.273,, de 20-9-66 a
Globex Utilidades S. A,
Guanabara

dnbc)
'

PT-9-Ecãà;.

Calsses: 8 e 40
Expressão
Termo n.° 769.274, de 20-9-66
Globex Utilidades S. A.
Guanabara
- ---r

©© FM.

isonzac3

Calsses: 8 e 40
Expressão
Termo n.° 769.275, de 20-9-66
Sociedade Farmacêutica Brasifa Ltda.,
Guanabara

udna_ Emsj eka,
Classe 3
Um produto farmacutico (metabólico)
Termo 11.9 769.276, de 20.-9 -66
Sociedade Farmacêutica Brasifa Ltde,
Guanabara

A L, AT VA

mâuSTMA BRASILEIRA _,-Classe 3
UM produto farmacêutico (recalcificante)
Têrmo n.9 769.282, de 20-9-66
Niasi S. A. Artigos Para Cabeleira
ros e, Perfumarias
São Paulo

©V12
NDLYSTPUA IBRASLEMA
C/assra
'ara distinguir: Perfumes. essências, era
¡vates, água de colônia, água de touca,.
-ador, água de beleza. água de quicai
pua 42 rosas, agua de alfazema. água
' ara barba, loções o tônicos para co
abalos) e para a pele. brilhantina. baca
/pana. "bators". cosmaicos. firac:orco
ie penteados. petróleos. óleos Ims'a
abelo, creve relu veriescente. cremes ccr.
itirt,$.22o pomadas para ;12m=zu e-1,D
ale e "maquilage" depilatórias, dlea,
lorantea, vinagre arombaco. pó de nrow
e talco perfumado ou Co, lãpis

Têrça-fera

9

Maio de 1967 153

Dl RIU 01-PUIAL (eçao III,

ARCAS DEFOSI ADAE
Pu131.1caçâo feita do acOrdo com o art. 130 do Código da ,Propr:enacie Industrial. Da data da pablicaçala começará
A correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante case prazo podei-to r.pie.:eaan sua, oaosiçéas ao Departamento

Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudicadas cJim a acniceasao de registro ?aguaria.°
Tèrino o.° 769.294, de 20-9-66
Urino n.9 769.288, de 20-9-66
i
Têrmo n.° 769.284, de 20-9-66
embelezar cílios e olhos. carmina para Fábrica de Sabonetes Poços de Caldas I Comér a io e Indústria Marabi S. A. Bodegas Y Vifiedos Donati 1-lermatim:
' Sociedad Anonima Agricola Industria,
Guanabara
Ltda.
l
• o rosto e para os lábios. sabão o creme
y Comercial
Minas Gerais
pwa barbear. sabfio liquido perfuma&
Argentina
ou Geio. eabonetes, dentandos em pó
cesto eu liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perta.
me, escôvas para dentes. cabelos. unhas
ANOLIN A
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em p6. pasta, liquidas e tijolo:
para o tratamento das unhas. dissol
POÇOS DE CALDAS
Casse 42
\ mates e vernizes. recnovedores da coti.
NUSTRA
Para distinguir; Aguardentes, apentil,..
cuia, glicerina perfumada para os cabe.
BRASILEIRA
vos, an:z. bitter, brandy. conhaque, cer..
los e preparados para descoloris unhas
vetas terna, genebra. gin.
cibos e pintar ou sinais artificiais. óleos
Classe 36
res, neetar. punch tdpermint, chute,para a pele
Para distinguir: Artigos de veotuários cocos de frutas sem álcool, vinhos, ver.,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo a.° 769.277, de 20-9-66
mouth vinhos espumantes, vinhos
aventais, alpargatas. anáguas. blusas,
Sociedade Farmacêutica Brasifa Ltda,
Termo n.° 769.296, de 20-9-66
botas. botinas, blusões. boinas baba.
Guanabara
Café
e Par Dois Cunhados Ltda. •
dourais,
bonés,
capacetes.
cartolas.
cara.
Industria BrasUtra
'.":tianahara
puçrs casacão coletes. capas. chatas.
cachecols. calçados. chapéus, cintos
9
Classe 18
cintas, combinações. corpinhos. calça
Leite de lanolina
de senhoras e ia crianças calções. cai
Termo n.° 769.285, de 20-9-66 _
camisas. camisolas, camisetas
Brasileira
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Fábrica de Sabonetes Poços de Caldas cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
Ltda.
saias,
casacos,
chinelos,
dominós.
acharClasse 3
Minas G.-ra's
(.:asse 41
pra fantasias, fardas para militares. co.
Um produto farmacêutico (estimulante
acelais, fraais. galochas. gravatas. gor. Para ilS.Sillt !,:r: Bar e caé, charutaria
do apetite)
DESODORANTE
pequenas refeições
ros, ogos de !ingeria. taquetas. iaquês
LIQUIDO
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias
Termo n.° 769.280, de 20-9-66
Temo ri.° 769.295, de 20-9-66
mai(is mantas, mandrião, manilhas, pa- Ilustra So.irdad de Responsabilidad:
Laboratil S. A. — Indústria FarmaDE
ietós. paIrs. penhoar. pulover peierinas
cêutica
Limitada
ncounz CALDAS
São Paulo
peugas. pouches, polaicas, pi + amas pu
pe3tenJo couranceiras. preparados para

ROSAS
DE

IT LASN

"O'C'S eitUEISS"

úsUia

ROSAS

Argentina

[lhos perneiras. nuirnonos regalo,:

roba de chambre, roupão, sobretudaa
suspensórios, saída de ' ,anho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolaa ou siada
toucas, turbantes. teruos, uniformes
e vestidas

SOFR S
DndÉstia Brageirra
. Classe 3

:ndicado nos estados de ansiedade: e
tensão
—
Termo n. 9 796.281, de 20-9-66
:nslituto De Angeli do Brasil Produtos
Terapêuticos S. A.
São Paulo

R.MADOR D. E AMGCLIJ

Termo n.° 769.292, de 20-9-66
Pedro Domingo F,nricai? r)ont:
Arçont:na
Industrts Brastletra
Classe 48
Um desodorant?

g

Termo n.9 769.287, de 20-9-66
D'Oline, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Guanab

Classe 3
Indicado nos estados dolorosos •de
qualquer etiologia
.

Ondc22 PM2

Basdeid

Classe 3
Um preparado fartnacéutico inclkado
corno antibiótico

1
Classe 23
Para distinguir tecidas era geral, tecidos para confecções era geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroã, casimiras, fazendas e tecidos de
13 em peças, luta, lersey, linho, nylon
paco-paco, percalina. comi, rayon, seda
natural, tecido,. plkticos. tecidos imper.
meáveis, tecidos de paro causo
vellida.

r.c

Classe 42
Para distinguir:, Aguardentes, aperiti.
vos, an:z. bitter, ')ranciy, eon .vcide, cervelas. ternet, genebra gin. kurrel,
res, matar, punch pipermint, rhum,
sacos de frutas sem álcuol, vinhos, ver
amuei]. virthoa espumantes. viabos
quinados e wh:stry

.atcg tilautle ErmailUeirta,

Urino n.° 769.283, de 20-9-66
4eberli — Indústria Químico Faamaceutica Ltda.
Pernambuco

mpe

Termo n.° 769.293, de 20-9-66
Pedro. Domingo Enrique Donati
Argentina

OC

j©0

Classe 42
Para distinguir: Aguardentea, aperiavos, an:z, bitter. brandy. conhaque, cervejas. Éernet, genebra. gin, kumel, licores nactar. punr.h .fc^.-pea-Mint, ehum.
sacos de frutas sem álcool, vinhos, ve2.
Eauel vinhos espumantes. ça'S.P.5-413
.
quinados e wif..a.,:cv

ri

57©CCD2
Classe 38

akr,,q para guardanapos cie papel
l q iutinados álbuns (em branco) álbuta
nara retratas e outógraios, baiões (era •
cato para brinquedos) blocos para
,ur respon,l'encia. blocos para calculas
-imos vare anotações. bobinos. brocha.
.as não impressas, cadernos de escrea
ver, capas para documentos. carteirac,
caisos de papeião, cadernetas, cadee.,
aos. caixa:, de cartão, ca:xas para pa.
pelaria. eartae.5, de visitas, carffirs
merciois, canoas Indicas, confeti. cara
colina, cadernos de papel melimatradia
e em tranco para desenho. cadernos
esclarea, cartões em branco, cartuchos
cia cartolira, copas p lanograficaa: coa
clames d » lerala. ança, carretéia dc Eraa
ralam envelopes, env6lucros para cha.
autos de papel, encadernação de impeli
ai papelão, et:guetos. fôlhas indieetl
falhas de celulose. guardanapos. Livros
rao imprersos, livros fiscais, livros do
coatabilidade, irata-borrão ornamentei
de xale) :Tansaarante, profas, papalla
rhoa, papé's de estanho e de alumir.:03
p apfils sem impressão, naOls e brcEed
para forrar p aredes, papel olmaço coral
ou nem pauta. Pa pel crepon. papid dai
seda; papel impermeável, papel encerada)
Papei h:e3f.n1co, pope! Impertned
oara copiar, papel para desanima, Eav
a'el para embrulho inspermeabi1:2acH
as anal paro encadernar, papel para
Creya2, papel taasj lnipriaÇr, 93Disca
FOCItt3 ..!/!0
.
etatrA52023, papel celoPawQ

4544
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Publicaçáo feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicaçâo começará
• correr o prazo de 60 dias para e deferimento do pedido. Durante Osso prazo poderlio aprese:ntar suas oposições ao Departamento
'adernai tia Propriedade Industriai aquêles que se julgarem prejudicados com a 4341:18~§.0 41) registro rumariam'

papel celulose. popel . de- linho . pape
. absorvente • papei pára 'ems,rahar
naco, papelão, recipientes de •oupei
setas de papel. rótulos de papel. rolo:
de papel transparente. sacos de papel
serpentinas. tunas. postais de cariac
e tubetes de papei
—
Termo n." 769.300, da 20-9-66
Sociedade Anônima do Gás do Rio • de
laneiro
Guanabara

IMUNIZOI SAG
INDÚSTRIA BRASILEIRA

)aco-paco, percalina, rami, rayon, seda
;aturai, tecidos plásticos, tecidos imper..
meêveis, tecidos de pano couso
e veludos
. .

Termo n. 769.306, de ". 20-9-66
Cabana Modas Ltda.
Guanabara

BASFOGOES COMERCIAL
•PEÇAS

Termo n,0769.301, de 20-9-66
Werco Comércio e Indústria Lida.
Guanabara
'

(HERM A X

Classes: 8 e 47

CNIDÚSTRIA BFIASILEIRA

ritulo

Clases 1
Sais para tratamento térmico, absorventes, anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti-corrosivos,-desincrustantes,
impermeabilizantes

Classe 2
Preparado para imunizar madeiras contra fungos. cantachos, imunizantes para
•
madeiras em 'geral

Termo n.9 769.302, de 20-9-66
Imobiliárià Mares Guia Ltda.
Rio de Jane ; ,

,

Termo n.° 769.312, de 20-9-1966
Braga de Souza tj Cia.
Pernambuco
Clases: 36 e 48
Sinal • •
Termo h.° 769.308, de 20-9-1966
L. Marques da Silva
• • Pernambuco

• Têrtnos ris. 769.297 a 769.299, de
20-9-66
Lanifício Amparo s. A
São Paulo

Termo a.v 769.313, de 29-9-1966
Mercantil do Recife Ltda. Mercil
Pernambuco

INDÚSTRIA BRASILEIRA
r--......./-(---......."-N,

Classe 23
Para distinguir 'tecidos em geral, teci
dos para c,..,nfecções era geral, pari
tapeçarias e para artigos de cama !
:rasa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
cas1aa4¥as; . fazendas e tecidos de
tersey. linho, nylon

Rtidolar
Classes: 8. 36 e 40
Titulo

ACRYBON
Classe 22
Para distinguir • Fios e linhas de tõda
espécie, tios e linhas, torcidos ou não:
fios e linhas em geral para bordados,
costura, tecelagem,/ tricotage.m e para
trabalhos . maiar ais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
raiou para pneumáticos e linha de
pescar
Classe 36 •
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em 'geral: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas • baba.
douras. bonés. capacetes, cartolas. carapuça & casacão, coletes, capas, chales;
eachecols. calçados, chapéus. CintOS.
cintas, combinações, corpinhos, calças
tie senhoras e de crianças calções, calças, camisas. camisolas, camisetas,
saccas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós, 'acharpea fantasias. fardas para militares, co=aluis, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, inantôs. matas;
maiôs mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas;
Peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, Perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios. ,aidas de banho, sandálias
suciares. shorts, sungas, stolas ou sláric
toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos

Térmo o.' 769.310, de 20-9-1966
M. Aragão 6 Cia. Ltda.
Pernambuco

Indústria, Brasileira"
....

Classe 41
Café em grão, torrado e em pó

Classes: 33 e 38
Sinal de -propaganda

Termo n. 9 769.309, de 20-9-1966
Aviéola Industrial do Sul Ltda.
Paraná

. Tèrmo n, 5 769.303 de 20-9-66
'mobiliária Mares Guia Lida
Rio de laaeiro

A VI

IMOBILIÁRiA
- MARES GUIA LTDA.

(

Indústria Érasileira
.

Nome comercial

• Classe 19
Artigos da classe

Termo n.9 769.305, de 20-9-66
Pérola das Flores Ltda.
•
Guanabara

Têrmo n.o 769.311, de 20-9-1966
l'Jrziag de Souza
Pernambuco

érola daicikto

p

-

Classe 45 .
. Título

São Paulo
o
J A • U

Classe 33
Worm in ria

1-,,,,/-1;14 .2. ..r, nn,/, ' ,nen

- nIrs+d-svkéric

Nome Comercial
Termo n.° 769.314, de 20-9-1966
Lavandaria do Lar Ltda.
. Rio Grande do Sul

LAVANDARIA DO LAR
Classe 33
Sinal de propaganda

.

Termo a." 769.315, de 20-9-66
FriPlan, — Frigorifico do Planalto Ltda.
Guanabara

FRIPLAN
• • INDÚSTRIA BRASILEIRA
•

titiot
'NDÚS T R IA— RSA,s u i g'À

Têrmo n.o 769.307, de 20-9-1966
Auto Escola "Jaú Ltda.

NERCANIIL DO RECIFE
LTDA. MENCIL

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

Classe 8
Têrtno n.o 769.316, de 20-94966
Instrumentos de precisão, instrumentos CBM — Companhia Beneficiadora de
Minérios
centificos, aparelhos de uso comum; Instrumentos e aparelhos didáticos; Moldes
Bahia
de tôda espécie; Acessórios de apareo
lhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.):
COM - COMPANHIA
Aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos máquinas falantes, disBENEFICIADORA DE MINÉRIOS
cos gravados e filmes revelados

PRZÇO DO NúMERO DE HOJE: NCR$ 0,05

Nome Comercial

