DIÁRIO

o

SEÇÃO 111
ANO XXV -N 98

DEPAR I AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 22 de maio de 1967
Exigência
Termo n 9 44.433 - Anstalt For Die
Entwieklung von Erfindungen und
Gewerblichen Anwendungen Enarga.
- Cumpra a exigência.
Devemos
Sandoval Claudiode Oliveira -- no
pedido de inscrição para seu preposto o Sr. Vander Pedra Fernandes.
Deferido.
- De acôrdo
EXPEDIENTE DA onn.sAo DE
PATENTES
'aio, 22 de maio de 1967
Exigências
•
Térinos com exigências a
cumprir:
N9 116.685 - Carlos Nanas.
N9 124.332 - Ind. Gráfica Ratco
:Ada.
N9 127.389 - Pnr Paul Rudolph
Maria Teeuwen
N9 131.842 - Angelo Frasson.
N9 138.759 - Dorival da • Silva Batista.
N9' 143.011 - Vilcam Estamparia
Ltda.
N9 144.754 - G. Coari & Cia.
N9 151.172 - Chiang Kung Wang.
N9 151.174 - Nestor Scriv ano.
N9 151.182 - Fábrica de Lucas
Belga Ltda.
N9 151.496 - Ind. e Com. de Arfigos Festivos Ltda.
N9 153.719 - Trol S. A. Ind. e
Com.
N9 153.827 - Metalúrgica Central
N9 184.535 - João Pinto Borges.
Ltda.
149 184.737 - Ind. de Brinquedos
Casablanca Ltda.
N9 184.738 - Ind de Brinquedos
Casablanca Ltd O.
N9 185.175- Jose Vicente Filho e
1Naldomiro Kostolowics.
149 130.568 - Atenas -- Ind. e
Com. Lida
N9 143.522 - Twin Disc Clutch
Company.
N9 137.099 - Com. e Ind. de Auto
Peças Les Lida
N9 149.959 - Oak Manufacturing
Co.
N9 145.041 - Ab Akerlund 8; Rausin.
IQ 151.654 - Bento Pinto de 13arros Filho.
N° 151.993 - Pieira Sphielli.
149 152.014 - Joalatiiin Coelho dos
Santos.

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1967

RE:VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 112.489 - Pnapesso para a oro.
dução de 1,1-dióxidos de 6-tri-f1uores
metil-7-sulfamil - 3,4 benzotiadiazina - Lovens Ke.misko
Fabrik Ved • A. Kongsteci.
N9 112.636 - Um disposItiv para preparar mistura de ar quente •
combustível para carburadores dos
motores de explosão a gasolina Schuerer Ferdinand e Otto Halley.
N9 123.234 - Montacatini Saciei&
Generale Per L'Industria, Mineraria
e Chimica - Composições pesticidas
à base de novos esteres fosfóricos de
alcoois terciários.
•
149 126.261 - Aparell•ho protetor de
motores a gasolina, quando interrompida a lubrificação - Alfredo Simões Termoço.
N9 134.567 - Mecanisino de contrôle de fechadura - Simplex Lock
Corporation.
N9 131.714 - John MeNeill Sie- .
burth e R,oberL Henry White-Stevena
- Processo para aumentar ou putxnciar as propriedadas promotoras do
crescimento e antibiót r.cos de rações
para animatc.
IV 136.045 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquinas enroladas c'e
fios - N. V. Philips'Utoeitatupenfabrieken.
N9 136.147 -• Processo e aparelho
de soldagem a arco a gás - Forges ac
Acieries de Conunercy SociM Ano nime.
N9 136.207 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos semicondutores ele tro-óticos - N. V. Philipa'Gloeilampranbabrieken.
N9 136.235 - Um dispositivo a perfeiçoado para regulagem do eleito
médio de aparelhos de aquecimento
elétrico - Aktiebolaget Specialpapper.
149 136.374 - Diapositivo de combustão para carnoustiveis liquidas
e/ou gasosos - Shell International°
Research Maatschappij N. V.
149 136.378 - Aperfeiçoamentos era
ou relativos a dispositivos semicondutores - N. V. PhilipsDloeilampenfabrieken.
149 136.460 - Regulador de pressão
para instalações do ar comprimido_
principalmante para veiculas motorizados - Fábrica Italiana Magnata
Maralli S. p. A.
149 138.487 - Processo e ,dispositivo para a recuperação do calor aos
fornos para a al.eboraçilg de vidro
c produtos análogos - S, A. (71averbal.
149 136.937 - Aperfeiçoamentos d91
ou relacionados com a rofrifmractio
de recipientes de concreto - The Nuclear Power Plant Coznpany e AEI
- John Thommai Nuclear Energy
Compa o v L'o•''

N9 143.481 - Erialdo Gazola
149 152.utiu - José Keglevich e
Georges Rácz.
Costa.
N9 152.072 - Georg Mars. •
149 143.524 - Imp. de Relógios
149 152.221 - Tomohisa Sunago. Studio
Ltda.
N9 153.360 - Gesini S. A. Ind.
N9 143.529
Erialdo Gazola da
e Com. de Calçados.
N9 153.362 - Amapá S. A, Ind. Costa.
149 143.536 - Ind. e Com. de Cone Com. de Embalagens.
servas Margoya.
N9 143.670 - Molins IViachine ComN9 153.363. - Amapá S. A. Ind.
pany Ltd.
e com. de Embalagens.
149
143.724
Antenor Moreira
N9 153.706 - Mário Pinto de MiLima.
randa.
N9 143.855 - José Chaves de OliN9 153.759 - Shirley Garcia Gray. veira.
N9 153.782 - Mário Sebastião
149 143.865 - Jayme Alípio de
Mega.
149 153.701 -- Olímpio Otávio Pi- Barros.
149 '143.868 -- Renato Egyctio de
res.
1\19 173.517, - Jorge da Rocha Vi- Souza Aranha.
vas.
N° 143.925 - Tet:s. ti Tani.
N9 143.928 - Antonio Fernando
* N9 178.990
Ação Empreendi- Dantas Telles.
mentos Ltda.
N9 143.960 - Ineo Schincariol.
N9 183.758 - Gumercindo Hayas.
N9 144.577 - Benfitex
BeneflN9 183.813 - José de Vasconcellos ciadora
de Fibras Texteis E. A.
Duarte. Paul Henrique Daniel Duar149 145.223 --Firinino Rodrigues
te e Tupi dos Santos,
Ferreira.
N9 145.371 -- Tile .13 F Goodrich
149 184.076 - Dante Pistilli.
149 185.487 - -• Ind. e Com. de Mo- Company.
veis Sideral L tda.N9 145.434 - Apolinário Ferreira.
N9 185.867 - 1d. ci
e rBi
mined J.S
149 145.435 - Suja Viscosa Società
Casablanca L tda.
Nazionale Ind. Applicazioni Viscosa
149 186.283 - Mulky & Cia. Ltda. SPA
e Allied Chemical Corp.
N9 153.997 - Rada Vladisa.vljevic.
N9 145.548 - Dr Manalat Aka,shi
e Hiroshi Miyashita.
Diversos
• N9 145.641 - Imperial Chemical
Industries Ltd.
N9 140.689 - Cummins Engine
149 145.672 - Cabal Corp.
Company Inc. - Concedo o (lesar 149 145.708 -- Shell Internationale
quivamento.
Research Maatschappij N V.
N9 145.787 - José Luis Delpini.
Arquivamento de Patentes
N9 145.824 - José Manuel DominConde e José Eduardo Cao FarForam mandados arquivar os pro- guez
da.
cessos abaixo mencionados:
149 145.952 - F. Hoffmann La Ra149 88.026
Paulo Ficchi e Dino che & Cie. Société Anonyme.
Sizzi.
N9 147.129 - Mecânica Omek Ltda.
N9 126.176 - Shell Lnternationate
N9 147.678 - F. Hoffmann La RoResearch Maatschappij N. V.
cha & Cie. Société Ancrayme.
149 126.729 - Solvay & Cie.
149 147.757 - Dr. Edgard Schwery
N9 126.730 - SolVic1 Société Ano- e Wallace Schwery.
nyme. •
9 A140
9. 2
. 87 - Tokheim In tentadoN9 139.920 - Leopoldo Barci.
naNI
149 141.243 - Alcindo de Souza
149 154.447 - Antonio atfanso GoN9 141.457 - Astro Astrolino.
mes Figueiredo Caravaca. ArquiMagalhães.
vem-se os processos.
N9 142.576 - Sebastião Silveira.
N9 1.42.669 - Victor Lourenço Ma- EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
nicucci Ballo.
DIVISÃO DE PATENTES
149 142.670 - Victor Lourenço MeRio, 22 de maio da.067
nicucci Ballo.
pr9 142.911 - Plinto de Freitas.
Privilégio de Inven,O r, deferido
/V 143.060 - Augusto Gardmi.
N9 143.210 - Nicolino Guituarãas
119 111.910 - The Wellcome FounMoreira.
149 143.
Evon In. d C mpo5 dation Limited - Processo de prepa- voNp
9 a1r3a7 Cgrelx2,e;saJAreat.dito
om
eo
ám
ticadisdP: sau
í"!
ração de sais-dotados de ação anil- Porte dos (lis, -- Rosário eipulla.
Barbosa.
protozoários e fabricação dos 'respec149 143.436
Luiz Fortunato.
119 137.584 - Aperfeiçoamentos era)
N° 143.472 - Giovanni Bello.
tivos ~os fniv2acênt1coS.
processo e aparelho para a tabrIerk-

1786 Segunda-feira 29
- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Copannicações do Departamento de
knprensa Nacional, até às 17 liamas. o expediente destinado à partição.
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- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévia
aviso.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Chtft£TOR,

Para'evitat interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
CHEFE DA seerto ou REDAeifit,
FLORIANO GUIMARAES solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

- As reclamações pertinentes ef-seea DO suravteo DE PueLicaçaws
,zatéria retribuída, nos casos de J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
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p.ocionat do Proorlodado g rs.:sustei& do lalralotório
órgão oficial.
de Ind.:latria o do CorndwoOo
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- Na parte superior do &Iderêço estão consignados o numero
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará,
- As assinaturas das Reparti- ções Públicas serão anuais e deverão ser rcnovaclaos até 28 de fe-.
vereiro.

ASSINATURAS FuNCIONÁR1OS
REI'ARTIçÕES E PARTICULARES
- Os originais, devidamente
Capital e Interior:
•
Capital e interior:
autenticados, deverão ser dactiloNCr$
1,50
NCr$ 6,00 Semestre
grafados em e§paço dois, em vina Semestre
NCr$ 9,00
• Med 12,00 Ano
só face do papel, formato 22x33: Ano
Exterior:
Exterior:
as) emendas e rasuras serão resAno
NCr$ 13,00 Ano
. salvadas por quem de direito.
NCr$ 10..00
- As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
ção de um tecale de camadas para
artigos de borracha reforçados 2aunlop Rubber Company Limited.
N° 138.139 - Dispositivo de lógica
solenoide - The National Casa. Re.•
Gastar Company.
N9 112.757 - Aparelha para investigar formações geológicas - Schlumberger Well Surveying Corporation.
N9 128.795 - Dispositivo para limpeza e resfriamento de motores de
veículos em geral 7 Fausto Marioni.
1 9 129.071 - Bomba alternativa
auto-reguladora notadamente para a
Injeção de combustível nos motores
Société Anonyme Pour L'Exploitation Des Procedes Chimiques et
Physiques.
N9 129.114 - Válvula - General
Precision Inc.
N9 129.303 - Aparelho aperfeiçoado de filtração e especialmente para filtração de líquidos - Gene Hirs.
ar 129:310 - Alavanca de comando de bomba de combustível do
motor Diesel - 1Vlarukyu Ind. de
Máquinas Agrícolas Ltda.
Ne 129.458 - Sistema de transmissão aperfeiçoado para uma máquina
com acionamento por munhão rotativo - Allis-Chalmers Manufacturing. company.
N9 129.475 - Barreira de calor para câmaras de pré-combustão de motores - Caterpillar Tractor Co.
ar 130.124 - Aperfeiçoamentos em
chapas fibrosas acústicas e em processo de produzi-las Owens Coriming Fiberglas Corporation.
1 9 130.166 - Cubo de roda e freio
contra-pedal para velocípedes e objetos similares - The Bendix Corporation.
1\T9 130.424 - Máquina de pistãoRadial giratório Sears Roebuck and
Co.
N9 14.011 - Aparelhagem de descarga automática para carros de miraria - Erie Mining Company.
119 131.445 - Mecanismo elevador
a caçamba de velcu/o - Paulette
uin.
la9 131.455 - Combinação de ajusUdor automático com mecanismo de
fabsorçato de flexão - The Fiendix
fteenoration.

NÚMERO A.VilLSO
- O preço do número avulso figura na Ultima página de cada
exemplar.
- O preço do exemplar atrasado será .acrescido de NCr$ 0.01,
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
N9 131.920 - Dispositivo para espalhar material granuloso ou pulverulento - C. Van Der Lely N. V.
N9 132.553 - Aperfeiçoamentos em
veiculos de terraplanagem -- Internacional Harvester Company.
N9 133.745 - Uni alojamento de
eixo - Eaton Manufacturing Com.pany.
N9 131.966 - Aparelho de contrarie
para controlar a operação de um aparelho fornecedor de triico de acôrdo
com uma operação de máquina de
de computação - The National Cash
Register Company.
N9 135.307 - Aperfeiçoamentos em
válvulas de distribuição aerosol Edwaed Howard Green.
N . 135.377 - Processo e aparelho
para cortar fôlhas ou lâminas finas
de material flexível ou molee W.
R. Grace & Co.
Ne 135.464 - Trabalhos a arco elétrico e sistemas de contrôle para os
mesmas - Union Carbide Cerporation.
ir 135.973 - Cilindro Pneumático
hidraulicamente comandado - Sphere Investments Limited.
N9 135.981 - Comutador manuel
por alavanca La Telemecanique
Electrique.
Desenho ou Modêlo Industrial
deferidos
N9 139.547 - Um nawo tipo de válvula com tubo apropriado para ser
usado em garrafas e outros vasilhames esmo sifão - Sabwty Grassiani
de motorista em auto-caminhões N9 157.111 - Modelo de cabina
de motorista em auto-caminhões
Daimler-Benz Aktiengesellschaft.
N9 158.068 - Original ,modêlo de
aquecedor elétrico de imersão - Gunt•Per Treüdt,
,I%19 162.784 - NtSvo modêlo de puchador artístico para• . automóveis Antonio Serrano Olmedo.
N9 162.868' - Nevo desenho de
rastro paraapneumáticos - Dunlop
Rubber Company Limited.
Privilégio de invenção deferido
-N9 124.454 - Máquina de moldagem por injeção Turner Machine-

ry Limited.

Modelo de Utilidade indeferido
N9 133.052 - Um nôvo mod e:13 de
pedra magnética para jogos de dama,
xadrez e similares - Douglas CaN9 133.682 - Nôvo modelo de poste de, sinalização de parada de coletivos - Manousos Eminanuel Papadimitropoulos Heraclio Campelles.
Desenho ou modélo industrial
indeferido
N9 146.573 - Nova e original configuração ornamental aplicada a chupetas - Augusto Costa.
Despachos em pedidos de
reconsideração
Confab Companhia Nacional Forjagem de Aço Brasileiro (na reconsideração de despacho que deferiu o
térreo 112.228 - Priv. de Invenção:
Recipiente metálico apresentando na
extremidade superior, uma redução de
diâmetro a tini de melhorar o seu
empilhamento e processo para a fabricação dos mesmos recipientes). Reconsidero o despacho de deferimento, para que seja negada a patente.
Redutores Transmotécnica S. A.
(na reconsideração de despacho que
deferiu o termo 125.790 - Priv. de
Invenção: Acoplamento elástico). Reconsidero o despacho de deferimento para , negar-lhe a patente.
Sociedade Anônima de Materiais
Elétricos Same '(na reconsideração de
despacho que deferiu o têrmo 126.18,5
- Modêlo de Utilidade: Nova disposição construtiva de tomada elétrica
de pinos). - Reconsidero o despacho de deferimento, para negar-se a
patente.
.Uniferro Importações Exportações
e Representações Ltda: (na reconsideração de despacho que deferiu o
termo 127.218 - Modelo de Utilidade: Nôvo tira-liços com piston substituivel). - Reconsidero o despacho
de deferimento, para negar-se a papm (e . •
• M.et.a- IT;ca. Eaulistn A. (na reconsideração de despacho •que deferiu

- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto á' as.ta aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura,
o termo 86.899 Priv. de Invenção:
Aperfeiçoamento em móveis de aço).
- Nada para reconsiderar. Mantenho o deferimento, para que seja concedida a patente.
Diz Walter Kidde S. A. Indústria
e Comércio (na reconsideração de
despacho que deferiu o tõrmo número
116.103 - Priv. de Invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a composições sêcas para e extinção de incêndio). - Nada para reconsiderar.
Mantenho o deferimento, para que
seja concedida a patente.
N9 131.019 - Osvaldo Colombo. Reconsidero o despacho de deferimento por não terem sido publicados
os novos pontos.
N9 131.135 - Fredrik Kristian Mogensen. --, Reconsidero o despacho
de deferimento por não terem sido
publicados os novos termos.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio,' 22 de maio de 1967
Transferência e alteração de nome
de Titular de Processo
Foram mandadas anotar as traasferências e alterações de nome dos
processos abaixo mencionados:
Dynannt Actien - Gesellschaft
(transferência e alteração de nome
dos registros:
Reg. Int.:
N9 30.713 - Proc. 125-59 - marca.
Alfred Nobel.
N9 30.714 - Proc. 1.153-59 - marca: Alfred Nobel.
N9 30.715 - Proc. 1.154-59 - marca: Nobelit.
1 - Anotem-se nos regs. int. números 30:713 - 30.714 - 30.715:
'a) alteração de nome de Dynamit-Aktiengesellschaft Vormals Alfred Nobel & Co. para Dynamit-Actien Gesellschaft Vormals Alfred Nol.
bel & Co.
b) transferência de Dynamit-Actier Gesellschaft Vormals Alfred Nobei & Co, para Dynamit Nobel Aletien geselischaft.

Segunda-teira Z9
2 - Anote-se no reg. int. n(1mero 33.476:
alteração de nome . de Dynatnit•
Acties-Gesellschaft Vormals Alfred
Nabal & Co. Hamburg para Dynamit
Actien-Gesellschaft Vormals Alfred
Nobel & Co.
b) transferência de Dynamit-Aciien-Gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co. para Dynamit Nobel Aktiengesellschaft.
Discabras Dist. Brasileirade Calçados Ltda. (transferência para seu
nome da expressão Baraacada Semana têrmo 499.893).
Bicicletas Monark S. A. (transferência de. nome da marca FBMSA
termo 524.573) .
Ancora - Ind. e Com. Ltda. (na
alteração de nome da marca Verlon-sol têrmo 525.069 e marca Monobras
térmo 525.070) .
Inud de Bebidas da Valia Ltda
(transferência para seu nome da
marca Cacau da Valle têrmo 525.179).
Ind. Cerâmica litinga S. A. (na
alteração de nome da marca Sinterlite têrmo 525.225).
Tintas International S. A. (na
alteração de nome da marca Episeal
têrmo 525.416) .
Astral - Brinquedos Ltda. (transferência para seu nome da marca Astral têrmo 525.652) •
Jozsef Frank & Cia. Ltda. (transferancia para seu nome da marca.
Plass têrmo 525.674) .
Rembrandt Tobacco Corp. (Overseas) Ltd. (transferência para seu
nome da marca Rembrandon têrmo
n9 527.782).
Iseki-Mitsul Máquinas Agrícolas
S. A (na alteração de nome da
marca Iseki têrmo 528.044).
A Normalista Papelaria e Livraria
S. A. (na alteração de nome da marca Girásio têrmo 528.082).
A Novaquímica Labs. S. A. (transferência e alteração de nome da marca Cremosa)] n9 170.993).
A Novaquimica. Labs. S. A. (transferência e alteração de nome da marca Ultraneuro n9 176.075).
Wyzon Farmacêutica Ltda. (transferência para seu nome da marca
Vifercol n 9 178.380).
Irmãos Ferraro Metalúrgica S. A.
(na alteração de nome das marcas:
Torpedo n9 228.369.
Mongolina n9 249.781) .
Ind. e Com. Dobo Ltda. (na alteração de nome da marca Dobo número 306.813 e n9 306.814).
Johnson & Johnson (na alteração
de nome da •marca Jonconol número
310.974).
•
Inds. Químicas Anhembi S. A.
(transferência pára seu nome da marca Lysoboa n9 318.648).
Bicicletas Monark S. A. (na alteração de nome da marca Rei número
336 460) .
Dansic-Flama S. A. Instituto de
Fisiologia Aplicada (na alteração de
nome da marca Flama n9 336.816).
Agfa Aktiengesellchaft (transferência para seu nome da marca Suriotyp
n 9 336.981).
Orlando & Cia. (na alteração de
nome da marca Ouro Verde Orlando
n° 340.927).
Inds. Químicas Anhembi S. A.
(transferência para seu nome da
marca Aristoform têrmo 211.585).
Linde Aktieng,esellschaft (na alteração de nome da marca Linde têrmo
n a 254.000).
Inds. Quimicas Anhembi S. A.
(transferência para 'seu nome da
marca Lysoform termo 296.663 e marea Lysoform Primo têrmo 322.140).
Soc. São Vicente Jornal Ltda.
(transferência para seu nome da
marca São Vicente termo 379.063).
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Mitsui & Co. Ltd. (na alteração de
nome da marca Mitaui Bussan têrmo
»9 480.803 e têrmo 480.804).
, Labs. Jorna Ltda. (transferência
para seu nome da marca Bismupirin
Urino 449.962).
Exigências
Termos com exigências a
cumprir:
Veterfarma S. A. Ind. e Com.
(junto ao reg. n9 191.384),
Forte & Filhos Ltda. (titular do
reg. 213.593).
Pinczowski & Cia s Ltda. (junto ao
reg. n9 233.127) .
Distilaria Montanarini Ltda. (junto ao reg. n 9 234.849).
Cantina Adega do Braz Ltde, (junto ao reg. n 9 267.403).
Alpont • S. A. Prods. Siderúrgicos
(junto ao reg. 290.110).
Th e Dow Chemical Company (titular do reg. n 9 318.123).
White Motor Corp. (junto ao reg.
n9 243.229).
Luitpold Produtos Farmacêuticos
Ltda. (junto ao reg. n9 271.238).
Chesebrough-Pondas Inc. (titular
do reg. n9 278.686).
Companhia Química Rhodia Brasileira (junto ao reg. n9 305 828).
Aktiebolaget Barco (junto ao reg.
n9 322.1080).
Discalbras Dist. Brasileira de Calçados Ltda. (junto ao reg. número
344.247).
J. Cordeiro Neves (junto ao têamo
n9 495.567).
Confecções Burda Ltda. (junto ao
Lêrmo 497.890).
Strunck Ind. e Com. de Máqu:,nas
e Aparelhos Eletrônicos Ltda. (janto
aos têrmos 499.179 - 499.180 - „..
499.181 - 499.182).
Antonio a/lischiatti (junto ao tèrmo 251.701).
QIF - Química Intercontinertal
Farmacêutica Ltda. (junto ao têrmo
n9 315.398).
C ia. de Canetas Compactor (junto ao têrmo 378 812).
Traves S. A. Com . e Ind. tinto ao têrmo 447.914).
Rodrigues D'Almeida (junto ao termo 456.349).
Discabrás Dist. Brasileira de Calçados Ltda. (junto ao têrmo número
492.214).
Strunck Ind. e Com. de Máquinas
e Aparelhos Eletrônicos Ltda. ( jan
-toa êrmo49.183-49.18499.186 - 499.187).
Calçaaos Nazareth Ltda. (junto ao
têrmo 506.509).
João Laurenti (junto ao tênno número 526.726)
Globus S. A. Ind. Agro-Técnica
(junto ao tênno 527.323).
Galina Empinotti & Cia. Ltda. e
Irmãos Oliveira Ltda. (junto ao têrmo 528.106).
Ind. de Bebidas Netto Ltda. (junto ao Ur= 528.193).
Francisco Valioso Leite (titular do
têrmo 528.201).
Blal Farmacêutica Ltda. )junto ao
reg. n9 290.921). - Arquive-se o pedido de transferência por falta de
cumprimento da exigênalas.
Creações La Barcareaa, Com. e
Ind. de Artefatos de Tecidos Ltda.
(junto ao têrmo 490.741). - Arquive-se o pedido de transferência por
por falta de cumprimento da exigência.
Lab. Climas S. A. (junto . ;:o rog.
n9 238.814). - Arquive-se o pedido
de anotação de transferência por falta da cumprimento da exigêrcia de
fls. 19 v.
A dm. e Repres. Adersa S. A
(junto ao reg. n9. 264.378). - Arquive-se o pedido dea notação de
transferência por falta de aumprimento da exigência,

Expediente da Seção
de Exame Formal de Marcas
Rio, 22 de maio de 1967 •
Exigências
Tênnos com exigências a
cumprir:
N. 156.350 - José Scherma.
N9 219.113 - Assumpção S. A.
Mercantil e Agrícola.
N9 277.207 - Ind. de Meias Expumex S. A.
N9 509.047 - Role Distrtbaulora
N9 509.959 - Refinaria Salineira
de Rolamentos Ltda.
Ltda. Com . e Ind. e Navegação.
N9 511.732 - Orandi & Massera
Sociedad Anónima Industrial y Comarcial.
N9 512.246 - Cooperativa Central
de Laticínios do Paraná Ltda.
N9 552.904 - Guanabara Instalações Comerciais Ltda.
N9 552.927 - Swing Ind. e Com.
Ltda. Sucessora de Perfumes Swing
Ltda.
N9 552.928 - Editôra Boavista Limitada.
N9 552.941 - Hotel Rio tinido Limitada.
N9 552.949 - Dr. eiannino Vilardi.
No 552.963
Silvania Bar Ltda.
N9 552.964 - Pósto de Gsaadna
Matinada Ltd a.
N 9 553.009 - Antonio de Pádua
Melo.
N9 553.019 - Sagres Oraanizaçâo
Contábil S/C,
N9 553.021 - 'Confecções Abbud
Ltda.
N9 553.027 -• Imp. Exp. Brasbel
Ltda.
N. 553.028
Imp. e Exp. Brasbel
Ltda.
N9 553.029 - Adórno Decorações
Ltda.
N9 553.031 -- Confecções Abbud Limitada.

N9 553.044 - Comp. Agrícola de
Participações Divina Pastora.
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VOLUME VII
ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n° 985
PREÇO NCr$ 6,50

VOLUME VIII
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação n° 9M
PREÇO NCr$ 8,50
À VENDA:
IV& Guanabara

Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves it° I
Agência I:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reembeilso Postal
Em Brasília

Na sede do D. I. N.

Maio de 1961 '787
N9 553.061 - Organização de Re.
presentações Octacilia Ltda.
N9 553.068 - Lanches São Gabriel
Ltda.
N9 553.069 - Udeslar Comercial
Ltda.
N9 553.072 - Hotel Prata Ltda.,
N) 553.074 - Panificadora Confeitada e Bar Planalto Ltda.
N9 553.092 - Expansão Construtora Imobiliária Ecil Ltda.
N9 553.097 - Jayme Coimbra.
N9 553.101 - Internacional PrN° 553.111 - Com. e Ind .. de Saumocões e Vendas S/C.
to Antonio de Materiais de Construções Ltda.
N 9 553.112
Lojas Piratininga de
Móveis e Artigos Domésticos Ltda.
1Y9 553.130 - Ceralista Jardim das
N9 553.132 - Cincal Com. e Ind.
Flores Ltda.
de Materiais Para Construção Ltda.
N9 553.145 -- J. Sciotti & Filho
Ltda.
N9 553..146 - Elton Rodrigues
Lima.
N9 553.147 - Mogan Turismo Proa
paganda e Representações Ltda.
N9 553.150 - Velbras S. A. Ind.
Brasileira de Veludos.
N9 533.170 - Fábricas Germade
S. A.
N9 553.184 - Laboratórios Cruzdias
Ltda.
N9 553.196 - Confort-Air Engenharia Ind. Com .
N9 553.219 - Frinorte S. A. IndÉstria de Frio e Psca.
N9 553.220 - Frinorte S A. Ind.
ele Frio e Pesca.
N9 553.222 - Caju do Brasil S. A.
A, ;ro Industrie( Cajubraz.
N9 333.227 - Sociedade Comercial
e Industrial Correia Ltda
N9 553.250 - Irmãos Silveira as
Cia. Ltda.
N9 553.274 - Sociedade Algodoeiro,
do Nordeste Brasileiro S. A.
N 9 553.292 -- Administradora Mabaça S. A.
N9 553.295 - Administradora TIphon S. A.
N9 553.296 -- Administradora Salferd S. A. •
N9 553.303 - Livraria, Editôra
vrolar Ltda.
N9 553.304 - Auto Mecânica CauUnho Ltda.
• 553.307 - Cunit - Ind. e Com.
Ltda.
N° 553.348 - Edificadora São João
Ltda.
N9 553.349 - Augusta Alves Reis.
N9 553.352 - Feira de Tcidos Madureira Ltda.
• 55a.407 - Indústrias Balar Metais e Plásticos Ltda.
N9 553.408 -- Indústrias Helio' Metais e Plásticos Ltda,
N9 553.428 - Joacy de Abreu Pimenta.
N 9 553.430 - Socinat Sociedade
Comerclal e Industrial e Agrícola LI-.
mitada.
N\' 553.432 -- Rethondin & Cia.
Ltda.
Na 553.452 -- Morethezon Alves
:Duarte.
N9 553.465 -- Super MrcadoAstro
S.A.
N9 553.479 - SUper Mrcado Astro
S.A.
N9 553.487 - Super Mercado Astro
S.A.
N9 553.493 - Super Mercado Astro
S.A.
533.432 - Super Mercado Astro
S.A.
N9 553.504 - Cortex Rp. Industriais Ltda. •
N9 553.507 -- Malharia Jonletx 112.mitada.•
N" 553.508 -- Godel Kon.
Na 553.539 - Alberto Pinho, Sicaliani & Guimertins Ltda.
5a3.510 -- Auto Pôsto Ribeira
Ltda.
▪ a53.512 -- Pedro de Maio.
N" 553.514 - Comercial Eletro Quimica .Nardinelli Ltda.
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149 553.515 - Ceralista Camasrinha . 149 553.140 - Federação Brasileira
149 551.931 -- Brasflia Aço e Ferro
de Homeopatia.
ltda. •
Ltda. •
•
149 553.331 - Emprêsw, Gráfica O
149 551.937 - Indusmec 1nds. MeN9 553.516 -- Samuel Kohn.
Cruzeiro S. A.
cânicas Ltda.
N9 553.517 - Samuel Kohn.
N9 553.332 - Emprésa, Gráfica O
149 551.942 - Francisco Martins
N9 553.529 - Domingues Cesarez. Cruzeiro"
S. A.
Fernandes.
N 9 553.535 - Joalheria Lincoln LiN9 553.498 - Recondicionadora,
mitada.
N9 551.943 - Pintei - Comercial
Cabeçotes e Blocos Mendonça Ltda.
e Administradoraltda.
N9 553.536 - Plasboaço Inç a e S.A.
149 551.947 - Eva Irene Palmai.
N9 553.499 - Impressora Paulista
Com. Ltda.
149 551.949 •-= Alfred J4 Sadler.
149 553.617 - Super Mercado Astro
N9 553.537 - Rubens da Costa FerN9 551.951 - Vibratur Viação BraS.A.
reira.
de Transportes e Turismo.
149 553.618 - Super Mercado Astro sileira
149 551.058 - Faberquim S. A.
Ns. 553.540 - 553.541 - 553.542 S.A.
Reativos Sintéticos e Aparelhos Para
- 553.543 - 553.544 - 553.545 N° 553.619 - Uniflex União Na149 551.961 -, Alfred J. _Sadler.
553.546 - 553.547 - 553.548 Labs.
553.549 - 553.550 553.551 - 553.552 cional de Flexíveis Ltda.
N9 553.623 - Super Mercado Astro
-- 553.553 - 553.554 - 553.555 N9 551.966 -- Faberquim S. A.
553.556 - 553.5557 - 553.561 - 553.562 S.A.
Reativos Sintéticos e Aparelhos Para
- Uhiflex União Nacional de Flexí- -149 553.624 - Super Mercado Astro Labs.
S.A.
veis Ltda.
Na. 551.978 - 551.982 - 551.984
N9 .553.625 - Super Mercado 'Astro - 551.986
- Lanifício Abib Cury
N9 553.563 - Inbrico Comércio e S.A.
Ind. de Brindes Ltda.
553.626 - Super Mercado Astro S.A.
N9
N 9 551.999 - Anadyr N. França.
N9 553.578 - Bar é Lanches Be- S.A.
Ns. 552.004 - 552.005 - Isbral vilacqUa Ltda.
9 553,627 - Super Mercado-Astra Imobiliária
•
N
Suíça Brasileira Ltda
N9 553.58'1 - Eletro Técnica Lon- S.A.
149 552.032 - Amarelinho - Equidrinense Ltda.
553.628
Super
Mercado
Astro
pamentos
Para
Automóveis Ltda.
N9
N9 553.599 - Bar e Lanches AteN9 552.051 - Olin Mathieson Che•
S. A. nas Ltda.
149 553.629 - Eletrotécnica Dinâ- mical Corp.
N9 553.603 - Yamato Trans Radio
149 552.056 - C 1 F - Crédito •
mico.
Ltda.
N9 553.632 -- Indústria de Móveis Investimento e Financiamento S.A.
553.611
'Bar
e
Lanches
Carta
N9
Sof azul Ltda.
N9 552.069 -- Convita Cia. Naciol
Galo Ltda.
N9 553.686 - Zen Engenharia Li- nal
Tape.
de Vidros
N 9 553.612 - Tacolândia Ind. e
mitada.
149 552.074
552.074 -- Dalasi - Repres. e
Comg. Ltda.
•N9 553.799 - Francisco José Ca- Publicidade
Ltd a.
N 9 553.621 - OSA Administração lem Costa.
N9 552.080 -- Consultec, Estudos e
Diversos
Panificações e Propaganda Ltda.
Adm. Conesa Ltda.
N9 553.642 - Nilo Ferreira, Brito.
149 552.082 - Pesquisotec - Soe.
N9 553.103 - Distribuidora Diesel Civil de Pesquisas Técnicas.
N9 553.684 - Diamond Power SpeCentro
Ltda.
Prossiga
com
exclucialty Corporation.
N9 552.091 - Compariia Anonirna
N9 553.700 - Smith, Vianna, Si- são de Etc.
Toddy Venezolana.
149
553.127
Comp.
Armazéns
Gefilantes & Cia. Ltda.
552.096 - General 1Vlotors
N9
N9 553.721 - Fábrica de eMassas rais Excelsior Caga. - Prossiga com Corp.
os novos exemplares.
Alimentícias Riviera Ltda.
Ns. 552.098 - 552.099 - CompaN ? 553.128 - Com. Armazéns GeN9 553.747 - R. G. Representarais Excelsior Caga. - Prossiga com &ia Anonima Toddy Venezolana.
ções Gerais Ltda. .
os novos examplares.
N9 552.113 - J. A. de Oliveira.
N 9 553.748 - R GRepresentaçOes
N9 552.131 - Móveis Fama Com.
N9 553.129 - Comp. Armazéns e Iud. Ltda.
Gerais Ltda.
Gerais Excelsior Caga. - Prossiga
N9 553.749 - RO Representações com os novos exemplares.
Lincoln do Brasil
N9 552.132 Gerais Ltda.
553.133 - Movibasa Rep. Ltda. Com. e Ind. de Móveis Ltda.
N9
N 9 553.750 - RG Representações -• Prossiga com os novos exempla149 552.143 - Garema S.A. MaGerais Ltda.
lhas.
res.
N9 553.753 - Vep Vendas Frn149 552.152 - Alton - Promoções
N9 553.202 - Tintas Bonsucesso
preendimentos Promoções S. A.
Ind. e Com. Ltda. - Prossiga na e Publicidade Ltda.
Promoções
149 552.153 - Alton.
N9 553.754 - Compaília Anonima classe 28 apresentando novos exemplares.
- e Publicidade Ltda.
Toddy Venezolana.
N9 553.772 - Máquinas Brasita Li149 552.157 - Victor Canijó.
149 553.649 - Febernati S. A. Ind.
mitada.
149 552.161 - Importadora Comie Com. - Prossiga com as novas
553.773
Motyl
&
Dib
Ltda.
•
149
mex Ltda.
vias.
N9 553.774 - Bransneon Z. A.
149 552.162 - Importadora ComiN9 553.653 - Ferbernati S. A.
Y.nd. e Com. de Acrítico e Neon.
Ind. e Com. -- Prossiga com as no- mex Ltda.
N . 532.164 - Casa Lux S. A.
vas vias.
N 9 553.777 - Calçados Jumá Ltda.
Com: de Aparelhos Elétricos.
N9 553.778 - Distribuidora de Be553.652
Sul
Brasileira
de
N9
N9 552.166 - Osmar A. Graff.
bidas Caxias Ltda.
Máquinas de Escritório Sulgrama LiN9 552.167 - Depósito de Pão BanN9 553.779 - Padaria e Confeita- mitada. - Prossiga com as novas
ca 22 Ltda.
ria Pão Gostoso.
vias.
N9 552.168 - Kontzii & Breitman
N9 553.781 - Presta & PedVan li•
•
Ltda. •
mitada.
Expediente da Seção
N9 553.782 - Tabacaria Coruja Lia
N9 552.170 - Industrial Farsil Lirattada.
mitada.
ame
Formai
de
Marcas
-.
de
553.783
Produções
de
ProN9
149 552.171 - Santin & Irmãos Lipaganda Marquise Ltda.
•
mitada.
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149 552.172 - Imp. Auto Rolipeças
.199 553.7E4 - :Metalúrgica
eia Ltda.
Ltda.
Exigências
149 552.173 - Jaime da Costa ArCâmbio Brasil viaN9 553.7E7
•
tioli.
gens Ltda.
Têrmos com exigências a
149
552.174
- San-Tez Ind. de
N9 553.708 - Organização Minuaa
cumprir:
Produtos Químicos.
ao Representações e Seguros Ltda.
552.175
Televisores
Tevesul
N9
5.53.750 - Cirneg S. A. Eng.
N 9 501.697 - Química Industrial
- Ind. e Com. Ltda.
Detroit Ltda.
1Lad. e Com.
149 512.400 - F. Alves & Filho Li149 552.17' - Lima - Publicidada
I'1"9 5E2.70 - Lúso Bar Ltda.
mitada.
e Representações Ltda.
149 553.721 - Parlificadora Lazita149 513.609 - Com. e Ind. Irmãos
N9 552.177 - Calçados Amã Ltda.
•
22, Ltda.
Barbosa S.A. - Clirba.sa.
lat 9 552.185 - Emprèsa Folha da
Ne 553.792 - Organização Pufal
149 514.155 - Othon L. Bezerra de Manhã Ltda.
Larattitet.os.
Mello Com. 1mp. S.A.
Ns. 552.186 - • 552.187 - Emprêsa
1\f9 553.794 - Stylos Publicidade
149 515.506 - Frigorífico M. Gerais Rilha da Manhã Ltda.
EAcia.
149 552.193 - Santa Cruz Cia. de
Transportadora. S. S.A. 528.218 - 1)/Zelmuth Paulo Leef149 553.72.5,
N9
Seguros Gerais.
João Ltda.
•
fiar.
N9 552.195 - Santa Cruz Compa149 553.797 - Pontal RepresentaN9 545.625 - Luiz Carlos Pinheiro. nhia de Seguros Gerais.
ções Ltda.
149 551.846 -- Estabelecimento s Cle
149 552.208 - Hirtznuhrich &
149 553.796 - Recosul Ltda.
Lorilleux S. A. (Tintas).
Ltda.
553.325
OAR
Manufacturing
N9.
Ns. 551.847 - 551.849 - Estabele552.249 - The Manhattan
N9
a Lorilleux S. A. (TinCo.
Ebelpa Imp. Cora C cimentos Cl
Shirts Company.
149 553.024 - Ltda.
tas).
149 552.252 -- The Purdue Frederick
149 551.923 - Gráfica Mogy Ltda.
Eepresentações
Crmpany International Inc. 149 553.041 - Juan Casa de Munt
N9 551.925 - Leib Plase,mbaum.
149 552.255 - Ind. Química e FarN9 551.929 - Auto Macnica Aera
Rzu.
macêutica Schering 2 54s.
wa.m - Metall:a:0,GS J.omazi gorphine Ltelas

swz,

Maio de 1967
149 552.257 - Ind. uímica e Farmacêutica Scharing .S.A.
149 552.259 - Ind. Química e Par-.
macêutica Schering • S.A.
149 552.261 -- Maria Virgínia Galeno Ratenieks.
149 552.262 - José Antonio Rangel.
149 552.274 - Parati
Ferrovias
do Brasil Ltda.
149 552.293 - Malurica S.A. Mediações e Adm. de Bens.
.14 9 552.303 - Pan - Org. Ltda.
149 552.305 - Café e Restaurante
da Barreira Ltda.
149 552.310 - Predial Santa Fé
Ltda.
149 552.313 •-- Cetap Cia. de
Estudos Técnicos Adm. e Participações.
149 552.336 - Henzil Mattei.
149 552.339 - Dist. Jograma de
Bebidas Ltda.
149 552.341 - Bar e Café Pitoresco
Ltda.
149 552.342 - TV Rádios Damar
Ltda.
,14 9 552.343 - Sorveteria Atlântica
Ltda.
149 552.345 -- Açougue Caravana
Ltda.
N9 552.346 - Panificação N. S.
da Conceição Ltda.
149 552.348 - MaprexMatérias Primas e Exportação Ltda.
N9 552.352 - Açougue Vicentino
Ltda.
149 552.353 - Produtos Alimentícios
Luso-Mar Ltda.
149 552.355 - Unesco Empreendimentos Ltda.
1519 552.360 - Imóveis Com. e Repres. Yara Ltda.
149 552.363 - Transtex Eletrônica
Ind. e Com. Ltda.
149 552.420 - Pastelaria Dufuh Li•
mitada.
149 552.430 - Remo Cardoso Pasqualini.
149 552.448 - Oficina Metro Ltda.
N9 552.449 - Casa de Carnes Amorim Ltda.
N9 552.457 - Comercial e Importadora Pompéia Ltda.
149 552.465 - José D. Drumond.
149 552.468 - José D. Drumarad.
149 552.486 - eia. International
de Engenharia e Construções.
149 552.492 - Gilberto Estavas Martins.
o
149 552.493 - Gilberto E,steves Martins.
Na.' 552.497 - 552.498 - 552.501
- João D'Aurea.
Ns. 552.539 - 552.542 - Nilo Santos Pinto.
149 552.568 - Dr. Francisco de LISsis Campos do Amaral.
149 552.571 - Confecções Trieme
Ltda.
149 552.572 - Maviaei Nunca de
Scalza.
N9 552.602 - Amanthas Nmass.
149 552.615 - • Dist. de :ara-lutos
de Petróleo Ipiranga
N9 552.631 - Mandai Cr
149 552.633 - Isaac Mia:na...Ida Machado.
149 552.634 - Josef Abt.
149 552.658 - Cicar Com. e Ind.
de Carrocerias Ltda.
149 552.715 - FiughW--Ze,wthcria
Inc. •
149 552.756 - 1Viidas raoataganda,
S.A.
149 552.762 - A Veloz S.A. CoI
mercial Industrial . imp.
NO 552.779 - Instituto de Promoção de Vendas Iprov Ltda.
• 149 552.810 .- Casa, Matado Mercearia Ltda.
149 552.844 - Companhia Sxvift do
Brasil.
N9 552.843 - Cia. Swift do Erv,m1.
149 552.869 - Imunizadora
lywood Ltda.
N9 552.894 - Antonio 3ezerra Pacot.
149 552.969 - Pêsto dc CasaSina
Santa Isabel Ltda.
N9 552.970 - Ê Flor das Aves Limitada.
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N9 552.974 - Café e Restaurante
Cascata Ltda.
N9 552.989 - Inds. Neolin Ltda.
N9 552.999 - Grassi S.A. Ind. e
Com.
N9 552.184 - Lambretta do Brasil
•
S A. Inds. Mecânicas.
N9 552.315 - Cicar - Ind. de
CaiTocerias Ltda.
N) 552.414 - Ortebra - Org. de
Tecidos Brasileira. Ltda.
N9 552.415 - Ortebra - Org. de
Tecidos Brasileira Ltda.
N9 552.635 - Nedizer Arriola.
N9 552.792 - Zivi S.A. Cutelaria.
N9 552.832 - Laias Baena Cunha.
N9 552.892 - Nova Era S.A. Ind.
e Cora. de Vinagres e :Sabidas.
N9 552.591 - Sandoz S.A.
N9 552.874 - Orion - Confecções
Orion Com, Ind. Ltda. - cl. 36 Clichê publicado em 13-11-62. 0
N 9 551.959 - Faber - Mário Reti
- cl. 8 - Clichê publicado em 7 de
novembro de 1962.
:ar9 551.930 - Faber - Mário Reti
- el. 1 - Clichê publicado em 7 de
novembro de 1962.
DiverSos
N9 513.643 - Agência m.onarca
Portuguêsta de Despachos Ltda. Prossiga cem as novas vias de falhas
13-15.
N9 552.033 - Amarelinho - Equipamentos Para Automóveis Ltda. Prorsiga substituindo a cl. 50 pela
38.

Laboratório Eapecifarma S. Ao.
Indústrias Brasileiras de Lápis
(aposição ao termo 766.595
Mara
Frita Johansen S.A. (oposição
Exsulf).
trrao 767.698 - Marca: _Crayongral') .
Phaama S.A. Laboratórios FarmaCompanhia Usines Nacionais (opo(oposição ao Urra° 707.‘10,
sição ao termo 733.905 - Titulo: -cêuticos
Marca: Reyfarma).
Adega Pérola).
Comn Products Company (oposiçãe
Ormonotaropla Richter do Brasn
- Marca: FrUeasli S.A. (oposição ao têrmo 764.779 ao têririo 13.
T. `4;:a..113 F.ucara). ...aarara Anilon).
Companlaa ;Z:foaat-, Naaloaa;.s (c3Pharraa S. A. Laboratórios Farmatição co tarmo 733.849 - Marca:
cêuticas (oposição ao têrmo 766.9ir)
?rola).
- Name Comercial: Farmácia e LaJosé Orlando FellOd R; Cia. (opo- ;:araaario Farmaervas Ltda.).
sição ao Cilano 133.a50 - Marca:
Caa;aLa :::aarawarlaa l'(rmakur
Cristal).
•
Institut.: Blechaialieo S.A. Parlo `siengesaliataalt (arosição ao têrmo
P222r1.-7,2,
CIT2.0 733.965 a 9 703.857) -- Marca: Intestiazin).
T. 733.986
Da'..a-Gra'raire
Indústrias Alimentícias Beira Alta
-- Merca:
S.A. (orrairo r têrmo 552.557 -=
Marca:
ra'alie, Alta).
Jenzan Szefnar Cia. litt:a. (oposi;,:ão ao terrad 723.077 - Nome CoCmaal S.A. (cacto ao termo
aaereirl: V.7a.st'ali Ltda.).
n9 733.512 - Marca: Charbal) .
Construacra '2.- aaate aia IST CanteEal do Lar .Magnain Ltda. (3.)os:".rario Ltda. (cpasiça-io c.o ttkaaao nfi- aãO ao t,C:=0 72.312 - Tltu.o. Rui
iaicraz
aaero 73'J.:L13
do T. 72.311 - afraarca: 17aaa
Canslaaatara rataate S.A.).
do Lar).
Industrias Augusto 11.1baare.x S.A.
SC..o Paulo Alpargatas S A. (apta-,
(oposição ao têrmo 789.011 - MarSIÇÚC ao Cr= 737.449 - Marca: Nea
ca: Condor de Curo).
Marca: iana,
bovatex - T. 757,553
humble Oil Refining Company Lerner
T. 703.044 - Marca: :Crua
(aposição ao térma 783.822 - Marca: Mar).
Esco - T. 763.823 - Nome ComerriCTIVAM©
cial: Bombas Zsco S.A.).
Saudosa S.A. (oposição ao têm@
' Magaldi-Mala .:Publiciaacie) Ltda. n9 765.837 - Marca: Intestiaranla
(oposição ao .,..êracao 739.5'32 - MarOposições
Unilever Limited (oposição ao tera
Diamantul - J. IT. and Soas S.A. ca: Jovem Guarda) .
mo
766.577 - Marca: Sanilux 'ra
nichter
do
Baa.all
Ferramentas Diamantadas (apralcão Orriono"jere.P!at
ao têrmo 761.455 - Marca: Dirm,n- S.A. (oposição CO têrtnn 764.'790 - n9 167.122 - Marca: Sol - T. 11(}10
Marca: Sanilux/ad
Mero 736.578
Marca: Axilon).
Metal).

N9 552.039 - Coinco - Adm. e
Participações tda. - Prossiga com
as novas vias de fls. 9-11 retifiJando-se o termo do depósito quanto
natureza do registro.
NO 552.127 - Minerco Mineração
Com. e Ind. Ltda. - Prossiga suas-.
tituindo a el. 1. pela 4.
NO 552.158 - Cia. Brasilaiia da
Adubes C E A. - Prossiga, cara
alusão da cl. 50.
N9 552.183 - Meias Waldorfo
Com. e Ind. - Prossiga com caa l usão de Em Geral.
N9 552.190 - João G'andolfb
mes. - Prossiaa cora as novLa;vir
10.
de as. 7 - 8 - 9
N9 552.311 - Jorge Monzgel. Pressiga substituindo a el. 5C paia
38 e incluindo as cls. 49-23.
N9 552.458 - Comercial Sincabaás
S. A. - Prossiga substituindo a cl. 50
pela 38.
N9 552.463 - José D. Dru..-nond.
- Prossiga substituindo a cl. 50 pelas eis. 33 - 41 - 42 - 43.
• N9 552.469 - Pedro Leite. - Piorsiga com os exemplares de fls. 9 10 - 11 - 112 - 13.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propdade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
:racional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrmo n.o 771.868, de 7-10-1966
Arrumadora Paulista de Armazens_
Gerais Ltda.
S-lo Paulo

'AS, carrinhos

de mão e carretas, ~1ahonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços. carros'anques, carros-irrigadores, carros. caraças, carrocerias, chassis, chapas drPAULISTA
-Mareai para veículos, cubos de vei6los,
xirrediços para veiculas, direção, desiiInd.. Brasileira
odeiras estribos, meadas rolantes, elevadores para passageiros e' para carga,
Classe' 38
Cartas, envelopes, recibos; faturas, du- —ngates para carros. eixos de direção.
plicatas; cartões comerciais e de visitas; á.eios, fronteiras para veículos, guidão
cabogramas; cheques; notas promissó- ocomotivas, lanchas. motociclos, molas.
notocicletas, motocargas moto Furgões
rias; etiquetas impressas
nanivelas, navios. ônibus, para-choques
oara-lamecN. para-brisas. pedais. riansões
Termo n.° 771.869, de 7-10-1966
odas para bicicletas, ralos para bicicleRodoviário Frigorifico Ltda,
tas, reboque, radiadores para veículos,
Pará
rodas para veículos, seuins. .triciclos, tirantes para veículos, vagões. velocipe.
dee, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, troiels. troleibus, varaes de
carros toletes para carros
Classe 50
Impresos em egral
'retino n.° 771 . 872, de 740-1966
Dinter Joaquim Sippli
Termo n.° 771.870, de 7-10-1966
Guanabara
Auto Viação Frota 66 Ltda.
São Paulo

poltronas-camas. prateleiras. porta-dia, (álcool), anilina.
antraCeno, anti-cove'
,
péus, sofás sofás-camas, travesseiros e rosivos, anti-de tonantes, anti-inc r
ustanvitrines
tes, antimônio, anti Oxida»tes, antitárTeria° ns.0 771.874, de 7-10-1966
taro, arsênico, azalitu: azótico, azOtos,
Riopretana
Pavimentacões e
taro, arsênico, azaliva azótico. _azotos,
Obras Ltda
azul da primata. azul ultramar, azul
São Paulo
ultramarino: . bnhos para fixação e ao,
velaçâo fotográfica, banhos galvánicoa,
banhos de...galvanização; bário, barita,
RIOPRRTANA
benzina... benzóico, benzei bçtume,- bla
zloretos, bioxolatos. bismutos. .bismuta,
Indiátria
tos, branco de chumbo, branco de nem.
don, branco de troves. hrometos. broClasse 16
mo. cálcio cânfora. caparosa, carbonaPara distinguir: Materiais para constru- tua, carboreto de .calco,- carvões. carções e decorações: Argamassas, argila vões ativos 'absorventes, catalisadores. areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- celulose (acetato de — }, chapas emulcos de cimento, blocos para pavimenta- sionadas, chapas fotográficas, chapas
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas sensiveis à luz. cloratos, Cloretos cloisolantes, caibros, -caixilhos, colunas dCato de amónia cloridrico. cloro, crochapas para Coberturas, caixas d'água -uatos. citrato . cle magnésio. cítrico de
caixas de .descarga para lixos, edifica- magnésio, cítrico, clarificadores, colas
ções premoldadas, estuque, emulsão clt para vinhos, coloides para fotografia,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- composição can, base de kieselgur„coturas metálicas para construções, larne pai. corrosivos (anti — 1. cópias (soIas de metal, ladrilhos, lambris, luvas luções para —). corantes, cores a
de junção, lages, lageotas, material aso álcool, cremos de tártaro, creosoto, cris1P-1 ATOINIICDÚSirlF201>
lar te contra frio e calor, manilhas. mas tais d asada: cianeto. cimo! . clecalatnisas para revestimentos de paredes, ma- antes, decapantes químicos, descorantes,
deiras para construções, mosaicos, .pro- desincrustante para caldeiras detersiClasse .1 o
dutos de base asfáltico, produtos para vos químicos, detonantes l a n ti — ) .
- Revestimentos; tintas; vernizes e
tornar impermeabilizantes as' argamas- dissolventes; emulsões fotográficos. esderivados Plásticos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- malets. etilenos, extintores, enoitarei]
Têrmo n.° 771.875, de 7-10-1966
guuho, produtos betuminosos, impermeaClasse 21
Riopretana — Pavimentações e Obras bilizantes líquidos ou sob outras formas (composições químicas) fermentos,
Para distinguir: Veículos e parte
filmes sensibilizados, lis adores (saís).
Limitada
para revestimento e outros como na pa- .fluidos para endurecer metais. 41uor,
Integrantes: Aros para bicicletas, auto
São Paulo
vimentação, peças ornamentais de cid
móveis, auto-caminhões, aviões, amor
mento ou gesso para tetos e paredes, fluoreto de sodi.'o. fluoridico. tixo.s para
tecedores, alavancas de câmbio barcos
papel para forrar casas, massas anti- soldas, fonniatos, fórmico. fuligens para
breques. braços para veículos. bicicle
ácidos para uso nas construções, par- fins - industriais, fulminam, fundentes;
RIOPRBTABA
tas, carrinhos de mão e carretas, canil•
quetas, portas, portões, pisos, soleiras gaiatos. gálico. galvânicos (banhas
ahonetes. carros ambulantes, caminhões
para portas, tijolos, tubos de concreto, a. ). galvanização (banhos para 1. gacarros, tratores. carros-berços, carros
telhas, tacos, tubos de ventilação tan- zes, gelatina para emulsões (protegr.).
tanques carros-irrigadores, carros. car
;lasse 33
ques de cimento, vigas, vigamentos e gema (Sal —), geramila (acetato).
roças. carrocerias, chassis, chapas cir
Titulo
geraniol (acetato de —1. gerador (mewitrôs
calarea para veículos, cubos( de veículos
diato
de — ), giz lalicol, glicose (subsTermo n.° 771.873, de 7-10-1966
Térmos as, 7'71.876 a 771.905, de
eorr.-9. para veículos, direção, desli
tâncias para descorar — 1 glicosides,
Indústria de Móveis Artez(nerin
7-10-1966
gadeiras, estribos. escadas rolantes. ale
gomelina, graxas preventivas contra a
"Trindade" LtdP
Cooperativa Agrícola de Cotia —
aadores para passageiros e pára carga
oxidação. graxos (ácidos — ): halogeCooperativa
Central
engates para carros, eixos de direção
São Paulo
nicos (produtos), hidrato de alumínio.
São Paulo
freios, fronteiras para veículos, guidão
hidratos de carbono. hidrotugas. (solulocomotivas. lanchas motociclos, molas
ções — ), hadrocento liquefeito ou comTRINDADZ
motocicletas, motocargas moto furgões
primido.
hidrosulfito, hipoclorito de sómanivelas. navios ônibus, para-choques
dio, hiposulfitos. ignifugas iniarariaa
Indústria Braaildira
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões
—1. ignição de cerveja indico. ioderodas para bicicletas, raios para bicicie
os, iódico, iodo (saís de --), • iridio
tas. reboque, radiadores para veículos
Classe 40
¡cloreto de —1; laga, latico, lanolina,
todas para veículos, seuins. triciclos, ti VIóveis em geral, de metal, vidm, de
tumidas, líquidos guiroicos, líquidos de
aantes para oelculos, vagões. velocipe• aço, macieira, estofados ou não, inclutêmpera, litargirio, litina. litio nàagnédes, varetas de contrôle do afogador e sive móveis para escritórios:, Armários
aceleradortroleibus. varara de armários para banheiro e para roupas
I sio, malânicos, malatos, mállco, manganatos, tuanganico. massas eletroliticaa,
carros toletes para carros
usadas, almofadas, acolchoados para
matéria filtrante, • matéria á prova da
móVeis,
bancos,
balcões,
banquetas,
Termo n.° 771.871, de 7-10-1966
fogo,- matéria ignifuga. matérias para
bandejas
domiciliares.
berços
„
biombos,
Luiz Noiaerto dos Santos
enriquecer „e purificar o paz, mOtiriara
cadeiras, carrinhos para chá e café.
São Paulo
Jorantes animais, matérias corutes mi' conjuntos para dormitórios, conjuntos
"Classe I
nerais, matérias corantes. vegetais, mepara sala de Jantar e sala de visitas.
'PERDIZ Idbl`O
-conjunt os para terraços, jardim e praia. AbsOrventes; aceleradores de vulcaniza ti:, matérias par perfurar metais, matéconjuntos de armários e gabinetes para dto, acetatos. acéticos, acetificadores. rias para tornar o vidro e o esmalte
I
Ind. Brasileira:
,Copa e casinha, camas. cabides. cadeiras acetona acetileno, ácidas, absorventes opacos, matérias primas quirnicas. marg iratórias, cadeiras de balanço, caixas agentes quimicos. água-acidulada para terias: decapantes, Matérias para despode rádios, colchões, colchões de molas, acumuladores, agua raz, albumina ioda cario, metilato de geranila. metilenta
Classe *á.
dispensas. • divisões, divertis discotecas da, albumina de malte,' albuminas. albu metilicos, minto, misturas químicas enPara caranowair: Velctrio.s e mias 1,.,-stas de ia:caieira. essareguiçadeiras, escrivani- minas vegetá, Iburninoides, alcalinos, tintaras. misturas 'químicas frigiríficak
trdegrantes: Aros para bicicletas auto, nhas, estmetes, guarda-roupas. mesas alcalino terrosos,
álcalis. • aicaloides 'misturas químicas refrigerantes, monaasítveis. auto-caminhões. aviões. amor mesinhas mesinhas p ara rádio e te-:c3v.
alcoolatos, aldeidos. ala:arma ;de, mordentes muriato de estanho
ty
e::00:0? 2. alavanca .
le cárnbio barcos são. mesinhas para televirão. rno,3:,-n, 1 1 /1111 e ;19.
~irias nmoni:+rajs ,linonmaa: na tte ri i (-os ne (tro -animal Me, braços para veículos; bieictie- paira giramos, porto à triit0ã,' 00, .4 URU.: , amor:meai, amoníaco, amima, ~risco ro de. tusso, acaro de barbai, negro
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiegão feita de acrirdo com o art. 130 do Códmo da Propriedade Inuaártai. Da data da publinaçao começará
a varrer o prazo de 60 dias para o defertmento do pedido. Durante esse prazo poderias apt esentat suas oposições ao Departamenta
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados cara a coneetaáo do registro requerido

aia mediai para sapateiro, negro d
brianswiela neutralizadores químicos pa.
os (miados termentados, nitrada. nitra.
tos. oltricolulose, ()laico óleo para coa
aervaçâo de ovos, oxalatos, carne°.
oxidantes, óxido de antimônio, óxidos
metálicos, oxigênio na indústria, oxigénio liquefeito, paládio, palmiticm papel
alburninado, papel baritado, papel tur.
nasal papel de platina (sépia), papel
ualli o. papel heliocopista. papel bali°
grasico, papel para ensaios químicos
oapel para revelação automática, papel
tosforescente, pape) totograkco •(sensi•
vel), papel contra a ferrugem, pape;
fotométrio, papel transterotilso, papei
pedra lipes. pedra pomes, películas cinematográficas (sensíveis). películas
fotográficas (sensiveis). percarbonato
perclorattálicm • pigmentos ou cores para
zinco, potassa, potássios, preparaçáo
indastria, pó de alumiai°, pó de
zinco, potassa, potássios, preparaçar
para economia do aarvão. preparações.
bidrótugas pre aaraçaies quinsicas para
s indústria, preparações diastásicas de
maltes. preparações para diluir tintas,
preparações aneideronantes, prepara
çaes para motores. preparações foto
gráficas, preparações para bronzear
preparações contendo matérias rádio
ativas, prea arasões para eilminar a du
reza da água. preparações para decon:.
por ou disSsilver gorduras e óleos. pre
orações para impedir a corrosão de
metais. preparações pa as imPermeabill•
zaçao do cimento, p reparações para
magnasio preparações para magnésio
de crosta nas caldeiras, preparações de
litina. preparações par impedir s alo
daçao da superticie metálica, prepara.
ções para lavai chapéus de palha. pra
sanções para niquelar, preparações parr
produzir espumas preparações para ia.
trovar roupas e snapéus de palha. pra
paraçae s para o aperfeiçoamento de
ferro. preparações para renovar os dis
coa de fonógrafos. preparações para
, purificação do Jaz preparações presar
cativos de pedra, de madeira dos ajoloa dos metais e das •paredes. prepara

Oca para despolir o vidro. presa vati
V03 contra a congelação pres-rvativas
contra a terrugem. preservativos coa
tra a umidade das paredes. produtos
desincrustantes. produtos fixadores pare
per fumaria. produtos fixadores para
permaria. produtos iso la ntes (cIttirn,
cosl; , produtos para conservação dt
ovos, produtos para absorver a mui
dada produtos para a têmpera de feri
lu. produtos para a encolagem e corre-

ção dos morros, produtos para clariti
car e purificar águas. produtos para -.
têmpera de tarro. produtos para a en
colagem e corresao dos mostos. produ
toe para clarificar o açúcar, Produto,
para conservar ali mentos quicamos
produtos .para conservar a madeira
produtos para evitar o vapor dava
soabre o vidro as vidraças. eSa.. proclu
toa para a Indústria texttt produtos
para melhorar . conservar, clarificar r
tratar bebidas. prodatos para reaviva
e refrescar p inritras, p rodutos totog 8
ficoa, produtos refratários, propilico,

protóxido de azoto, prussiato amarelo. lubrificantes, bombas de circulaçao. bota- lavar vasilhames em gerai. maquinara
prussiato de potássio, pirldina e deriva Pias de comustival para motores, bombas para tabricaçao de bebidas refrigerantes,
dos, picoacético, pirolenhoso, pirolarca, de água e gasolina para automóveis. de água gazetticadas, maquinas de arrádio-reativos químicos .-- redutores, bombas hidráulicas, bombas centrtfuvas. rolhar e tampar garrafas. maquias Para
reveladores fotográficos, confusas; sala mitativas. de deslocamento e a pistão. engarrafar bebidas e líquidos. alagarmos
salicilato de litina, saliecilico, sabido bombas eltricas. bombas para liquidort, para colagem dos rótulos em vasilhasensibilizadores para prova de *eidos para pressão hidráulica e para compres- mes, máquinas para fermentar e mistuAlados, soda, soda calcinada, solda sões. bombas elétricas para pneumáticos. rar bebidas, (untas universais para concáustica, sõdicos, soluçar) antirefrige- amoldares para cereais, máquinas ba- dutas d'água de motores e máquinas,
tantas, soluções para tornar incombris tedeiras. máquinas brunicloras, máquinas 'aininadores a trio e a dente para ac,0
ostros metais, lançadeiras, lubrificadorivais, soluções hicíróhigas, soluções para bordar, máquinas betoneiras. cruimpermeabilizantes soluções, para evi- zetas. cilindros, cambias, cabeçotes. ec- Se centrífugos. máquinas de lavar pratar a formaçáo de espuma noa acumula lusas, sãrter de embreagens. cárter de tos e roupas, máquinas tixadoras, macacos, mancais. motores elétricos, meadores, soluções para cópias pela cia. motor. comutadores. cabos deplacas dell."
martelos mecalliCO3, moia Mi
aotipia, soluções de sais de prata para : ir embreagens, culatras de cilindro do para cereais. maçarocas, marteletes irapratear, soluções tituladas, "mações VO motor, caixas de lubrificação, carbura. lacetes. motores, mancais para brocas;
lumétricas, solventes. substancias (quí- dores. cabeçotes do cilindro, máquinas motores de combustão interna, motores
micas para uso de indústria, nas foto- cara cortar frios, cOrèras, cartelas. ca. diesel. macacos para brocas macacos ia
grafias). substancias rádio-ativas, ou :Idas cortantes para entalhar, camisas róseas, da parafusos e hidráulicos. mancedãneos de :autora para a Sanricaçãe cara cilindros, cardaria. tuaquiras cata- cais de roletas, molas. eno'as de vala
de celulóide, sucinta°, talhos, !sulfeto' doras, caldeiras, máquinas de costura, vulas. mandris, alagamos para motores;
sulto-ácidos, sultanados, sulfamicos, sul. maquinas adaptadas na construmlo e inagnetos de ignição, mecanismo anfuroso, sulfúrico, talco, tanato de cál aonservação de estradas, corte de asa- nulsionacor do til ferencial mi neraç ao.
cio, tatua° de mercúrio. tácticos, tarla deiras e carretos, máquinas para cortas multiplicadores. maquinas misturadoras
nos tártrico, tela tensivel lus. terve moer carne e legumes, máquinas cias- .le barro e concreto máquinas para manos, tetracloreto., terebentina, tório. sificadoras. máquinas de contar,. máqui. dre-ala, máquinas p ara movimento de
tintas. tolueno, toluoh uranio, tirania nas para cortar . máquinas compressoras. terra. na'..quintis para moldagem , °tender
(compostos de —), urânio (sais de carretéis, máquinas cravadeirar. carnal- de forragens. pinhões, p istões de morar;
), vanilina, verde de bramem, verde ros hidráulicos, máquinas para fabricar rol:trizes. motores a exolosao, a comais cromo, verdegris verdete, verniz sauStacs. máquinas para fabricar cigar- bastão interna e elatricos, prensas, puacorretor. vernizes, viscosa. vitriclos, ros, máquinas para tirar cortiça, distri • tx..s- plainas de mesa. moinas 'lutadoras,
auidores de gasolina. Mspositivas de ar . ;,..cas para tdrnos. prensas Miam:mus.
xarão, :oitos e zircónio
sangue, diferencial, dispositivos de 'gni . náguinan para panificação c máquinas
Classe 5 ,:ão elétrica para moterea, (finamos. dra- -sara fabricação de massas alimentavas,
ao desnatadeiras pa , a manteiga , des , nas:minas p ara fabricação de papel nonAço em bruto, aço preparado,gari.
foce, aço para tipos, aço fundido, aça Flbraciores de cana e forragem saialiaas 'e: gigantes. platinados para veiem oa,
sarcialmente trabalhado. aço Pálio. aça sesampalbadoras. maquinas dabillhado- nos. pedais de al lavancas. de elidir:a-afinado. bronze, bronze em bruto oso -as, descascadoras. desintegradoras . ma l ens, p'inetárias de onratusos ser
de todas, polias. máquinas para alar a,
trabalhado, bromas de . quinas distribuidoras cie concreto e bar ,
3arciatmente
manganês, bronze em pó. bronze ena ro. espu l adeiras, eixos cie cfreção, elos ria:quinas p ulverizadoras, maquinas
narra. em fio, catimbo em bruto ou dr: transmissão. embreagens, enare,xado ooir. reae p táculos, rotos, ro'etes. ressalaarciaimente preparado. cimenta me 1 res centrífugos para forjas, engenhar to repalsionnd .ores ulci rolamentos e
MIM°, cobalto, bruto ou parzialmenti 'te cana, espreme:eiras para manteiga solos, rciamentos. apareihos redutores le
rabalhado, couraças, estanho bruto ot imgrenagens para mancais. engrenagen s a onaumo de gasolina, retentores de . gra,arcialmente eishalhado. ferro em bruta se cremalheiras. engrenagens para eixos ;ca. de óleo a de cilindro. redutores
rnanioalas. engrenagens de roraiuso s lerciosoa, ai: liai:Inas
rosquear ina'ia barra, tarro manganês. ferro velho '
n as sotatisas para usinar ferro. aço
l us.,- *
em bruto ou parciaNnen!e traba sem fim engrenagem,. 4. distribuição
multiplicadoras.
esteiraa.: bronze, maaumas para rotular. raguhado. gusa temperado. gusa maleável engrenagens
lunina.s de
metal. lata em (mu. ! a t a ( : transportadoras, elevadores hidráulicas. I ae.ores, serras meeanicas, segmentos de
•saustores de forjas. CSMC , 19. esnalas meies, engrenagens c parafusos sern
ai Ralha l atão em chapas. latão
silenciosos. saté'ites, separadores ae
liga meta:ma. lura.L.ala, máquinas encanatórias. máquinas ensa
r
ergalhões
:ar-10 ;ms. elevadoras, máquinas ensaca- graxa, óleo e cilindro. máquinas secanagnésio. manganês, m eti-ais não trabs•
;bafio,
paretdepepte tra ,.. odh3d03, me. . saras. elevadoras. máquinas de esculp i r !aras. máquinas p ara serrar. máquinas
liafrácimas,
engrenagens de comande saladeiras p ara manteiga. teares, rur-,
•
P ais ern massa metais estampados lis
válvulas . maqui ias empilhadeiras ainas, torcerleirar tesouras rotativas temetais para solda. piquei ouro. rine- or Siquinas para -stalairos. elsos de co .
io iras mecãnicas. tõrnos reirolsnr, tórcorruga& e zinco liso em Ilhas
-nando. ar_grenaq ris cm-,;
sas de :as nas rnecanicos. trilhos moias. manchas,
nando
s válvulas e; p ara; a ao de na 'irantes,
Classe 6
transportadores amainam:os
Para distinguir máquinas para ilidi:Parias Marelas. máq uinas de estampar, máqut rara a:: .a e baixa Pressão: mai:minas iaMateis em geral. maquinas e suas nades das de esticar mamarias para cscavnne C'eiras nsiguatra mira terraplanagem,
ntegrantes para fins industriais: má ; 1e terra, máquinas p ara extração de • • arviinas de aoldar turbas de vá:valas,
.luinas de precisão: maquias operat ai ses ileos- filtros para limpeza do moi. cit _amou- ias p ira ;ndfratrias de tecidos, 'naautores e suar p artes; peças para vei t itros Para óleos, foles de lorla.s. I„. auanas para tecidos de tapeçarias, maculosialavaneas &remadores, acelera s as. fusos. fornalhas p ara funelcao tura -"ltilcas tritura do r as má q uinas térrnicaa,
:lotes, anéis de istão anSis de esferas "eiras. lonas
máquina: para furar r sa'i q ulnas de trançar máquinas de tricai
°ara rolamestea,. anéis de óleo. anSial sntrar fornalhas p a r a tratameutos cr ta máquinas urdideiras, valvulas para
Para facilitai o arranque dos ruoialres micos, máquinas de i:abricai p apal. má motores. válvu l as de aspiração. transméis de ieginento, witolubribeado ra s [urinas p ara o fabr l ca de turno. mama iacirtariores mecânicos. velas de igniçao
arietes. a p arelhos p ara mistura de com nas para fabricar gélo, mai:fainas para asra motores. virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
M:stiveis. de motores a explosão.. má `abricar telas da arame. atui:Patinas
quinas de abrir chavetas. máquinas afia ; mindastes. gerada rea de eletricidade
Classe 7
Saras para ferramentas de cortes. ma 1 'tardastes. geradores p ara coraer te com
;urnas para arqueação de embalagens
cisas e alternada, geradores de eletrici Máquinas e utensilios para serem
olarnes. matutinas para afiar. maquinas Idade ma q uinaa °ara cialamnp lastia , ga das exclusivamente na agricultura e
p ara ajustar, máquinas de atarraahm --eificadorea da líquidos combustives horta altura a saber: arados abridores
-madeiras. bie'as. iioenb.'i de ;Aro bra ,
injetores clara carburadores ae sulcos. aduhadeiras. ancinhos aseanimo r empai/adores comi, nada%
co9. hiirtinhw. Moços de motores hrin 1liScminas de impreasam tõrrins Iodos
as. bioco:. lia-ma bornaas de a, aan :riais itorambasi. ma tut inas ¡naja-aio irsamadnias meranicos para arre:rdprimado, acanhas lubribeantes, uutaaas ruis, máquinas !amadoras, máquinas para tura. batedeiras para ceerats, °usam
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Public:nau feita de eoeirda CCM e art. 190 do Código da Propriedade industrial, Da data da
publicação' 0n:inçará
a corres çs prazo do ' 80 dias para a deferimento do pedido. Duran
esse prazo poderão apresentar suas oposições rio Departarucmto
Sactons.1 da Propriedade loustrial • aquélea Qu e ia julgarem prejudicados com a onnaessão tia registra
requer
para adubar, .ceifadeirás, carpiste:1-a:
ceifados para arroz, charruas para agre.
ccItura cultivadores. oSefhadores.
destocadares, desentegradores; esmaga
dores- para s agricultura escarribcado
rea. enchovadeiras. lacas pare máqui
nas agrícolas terradeiras gadanhos
garras para arado, grades de discos
ou déstes. máquinas batedeiras para
agricultura máquinas tnaencidas má
qtanas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas, niveladoras de terra
máquinas perturadoras para a agricul.
sura inaqcinas de &arar. motochar
ruas. maquinas regadeiras, máquinas ds
roçar, de semear; para asfaltra: de
torquir de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matai tormigas e
outros insetos, para borrifar e puiven,
uai desinfetantes, para adubar para
agitai e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais assiauinar.,
amassadoras, para - Sris agricolas. de
cortar arvores, para espalhar para ca.
pinar. máquinas combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar para en
sacar, máquinas e ancinhos para forra.
geus, máquinas tossadoras ordenado
ras mecânicas, raladores mecânicos, ro
loa compressores para . a agricultura.
sachaaeiras, saineadeiras, secadeiras
marcadores de terra tosadores de gra
ma, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos eia geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para insta.
lações elétricas e hidráulicas; aparelhos
aletromecânicos para automatização In.
dustrial; instalações elétricas e .artigoa
elétricos e eletrônicos pa ra ' automóveis.
aparelhos e acessórios "de rádios; apa
relhos e instrumentos e aparelhos para
fins ateis; ' instrumentos cienti racos; acendedores. acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aq racedores, abat-jours. alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificado
res. anemômetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros
côpios, agulhas para tonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de con.
trade e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, aparelhos automáticos para descarga de água. aparelhos .ie alarme,
aparelhos de aquecimento central, apaarqueação de volumes, balanças. bate.
deiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e massa, bules elétricos, bobinas para rádios . e televisões,
businas, baterias, baterias elétricas, baaômetros, bússolas bobinas, balcões frigoríficos. aparelhos para bordar, aparelhos para banho de ar quente, chuveiros elétricos, coqueteleiras, churrasqueiras elétricas, canapainras elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves Para antenas e fios terra, contámos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga

para vasos‘ %anuários, aparelhos para bedouros, para lavatórios e para pias.
astiçais chavenas centros. de mesa,
cortar pães, cateteiraa suitornaticas. secadoses para rabelos, quebra-luzes, aorepoterra, cubose, descansos de porco.
shassis. condensadores, condensadores sorveteiras, sincronizadorcs, sextantes,
fana, escarracleiras, espremedores,
para vapor, colimadores aparelhos 'cor selecionadores, sifões, sereias de alarme
unis, garra'as. globos. jard:neiras jattadores de Saos, cabos e condutores ela. aparelhos para soldar, soquetes, sinalei- os.
: a"rões, Javadedos, lavatórios leia
tricos, contadores de rotação, compres- ros, reguladores automáticos ou não,
eiras.
maçanttas de porcelana, manta.,
sores. maauinas cinematográficas, ins aparelhos televisores. talelupas. telôme.
Lrumentos de calcular, chicotes Para tios, tomadas, telescópios. -teodolitos ueiras. molheiras. moringas. palite:roa,
automóveis, cronômetros, aparelhos ca termômetros, tomadas de corrente, apa- edestai s. pias. pires: polvilh adirem
librado:as, aparelhos cinematográficos, relhos de elégrafo sem fio, transfarma. orta-facas pores. puxadores. recepta.
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos dores, trenas, torneiras de alta pressão. :ulos, sale:ros: serviço de chá: taças
de comunicação interna, discos grava, torneiras com dispositivos para aqueci sara café. travessas, terrinas, orinóla
dos, diais duchas, despertadores, cace
Classe 16
mento de água, telefones, telescópios
rasteiras, expremedores elétricos, astu- t r
ansmissores.
toca-discos,
automáticos
'are
distinguir:
Materiaia para construtas, axterilizadares, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de ou não, tubos conduits, terminais para õe: e decorações: Argamassas. argila,
incêndios, aparelhos para expremer fru baterias, voltimetros, ventiladores, vál- ireis, azulejos, batentes. balaustres. ble.
tas e legumes, escalas indicadoras de vulas, válvulas de redução. válvulas 'os de cimento, blocos para pavimenta,
maré, eletrômetros de quadrantes exaus- para rádios, válvulas para agua, valsna ;g o. talhas, cimento. cal. crê, chapais,
rores, es tojos para filtros com torneiras. las de descarga a pressão, válvulas d. solantes. caibros. caixilhos, colunna,
faróis, faroletes, fogões, fornos e foga- comportas, velas para filtros, aparelhos hapas mira cy: rt uras, caixas (Nua,
ixas de descarga pare etbrOs. edifica.
reiros elétricos, fios para eletricidades. tranaistores, aparelhos de transmissão e
ões promoldadaa. astuque, emulsão de
recepção de sons e tripés
fios terza, ferros elétricos de engomar e
'ase asfáltico. estaca% esquadrias. estriaClasse 11
passar, ferros comuns a carvão, ferros
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, uras metálicas para construções. lamaelétricos para soldar. evedores,
vais, filmes evelados, fôrmas elétricas, cutelaria em geral e outros artigos de as de metal. ladrilhos, lambris. luvas
filtros e óleos para motores, aparelhos metal a saber: Alicates, alavancas, ar- ,e junção, tapes. lageotas. material laca
de frequência modulada, Icnógrafos, fi- mações de metal, abridores de latas, ante contra frio e calor, manilhas. mastas métricas, tocaliaadores para câma- porta-facas, potes, puxadores, receptá- an para revestimentos de partdea
ras fotoaráficas a faladeiras, garrafas tér- culos, saleiros, serviço de chá. taças, feiras para construções, mosaicos, pramicas, geradores automáticos, geradores. arame liso ou farpado, •assadeiras, açu- lutos de base asfáltico. produtos °ara
estáticas e eletrônicos de alta frequên- careiros; brocas, bigornas, baixelas, -ornar impermeabilieantés as argrenara
cia que funcionam com válvulas para bandeijas, bacias, baldes, bombonieres: als de cimento e cal. hidráulica, pedreaClUCCiniCWO. por dielétrico e indução. bules, cadinhos cadar dos castiçais, co- gulho, produtos betuminosos. impermea.fitas magnéticas, aparelhos para gás en- lilases para pedreiros. ars:rentes, cabides, 'lizantes líquidos ou sob outras formai
garra çado e aparelhos de inversão, re- chaves, cremones, chaves de parafusos, aara. reartstimento e outros como na pn.
a
liógraios, hidriarnetros. holofotes para conexões para encanamento, colunas, imentaçâo. p eças ornamentais do cf.
automóveis. interruptores, Isoladores im caasas de metal para ortões, canos de nento ou gesso para tetos e parede%
arassores, aparelhos de intercomunica- metal. _chaves de ferida, chaves inglésa, papel pare forrar Casas, massas uniação, indicadores de níveis imana perma- cabeções, canecas, copos, cachepots, kidos para uso nas construções, parnentes para rádios, aparelhos de gás centros de mesa, coqueteleiras. caixas atletas. portas, portões. pisos. soleira
neon gravadores de fitas, gravadores para acondicionamento de alimentos, aara portas tijolos, tubos de concreto,
tacos, tubos de vintilaçâo tande diarot, isolantes elétricos, isoladores caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei- telhas,
ques de cimento, vigas, vigamentos e
de corrente, intermediários para filmes. ras, conchas, coadores, distintivos, dovaras
•
lâmpadas, Innetas, liquidificadores, lu- bradiças, enxadas, ,enxadões, esferas,
pas, lamoeões. lustres /ages aparelhos engates, esguichos, enfeites para arreios,
Classe 19
•
luminosos, aparelhos de luz fluorescen- estribos, esferas para arreios; -espuma- Aves e ovos em geral, inclusive o bites, limpadores. de para-brisas, lanternas deiras, formões, foices, ferro para cortar cho da seda, animais vivos, bovinos,
portátais e lanternas de mão, luzes tra- capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- caprinos cavalares, galináceos, ovinos •
zeiras para veículos, microscópios, mo- duras. ferro comum à carvão, fruteras,
e suínos
crônietros, manômetroS, mostradores. funis, ;armas para doces, freios para
Classe
21
de rádios, microfones; medidores de estradas de ferro, frigideiras. ganchos,
roscas medidores de intervalos, miras grelhas, garfos, ganchos para quadros, Para distinguir: Veículos e suas partes
de qualquer graduação, aparelhos de. gonzos para carruagens; insígnias, li- incegrantes: Aros para bicicletas,. automediçao, massaricos, níveis de ferre, mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo, móveis, auto-caminhões, aviõea, amorníveis oe água para caldeiras, apare- jarras, machadinhas, molas para porta, tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
molas para venezianas, martelos, mar- breques. braços para veículos. biciclelhos de ondulação permanente, objetiva retas,
matrizes, navalhas, puas, pás, pre- tas, carrinhos de mão e carretas, camipara ampliadores, misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios, gos, parafusos,. picões, porta-gelo, oo- nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
phigs, parõmetros, panela: elétricas, pa- seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros. carros, tratores, carros-berços, carrosnelas de pressão pistolas de pintura panelas, roldanas, ralos .para pas, rebi- tanques carros-irrigadores, carros, carpick-ops, pilhas sèco elétricas, prumos. tes, regadores, serviços de' chá e café, roças, carrocerias, chassis, chapas cirpantógrafos, pantôlnetros, pirômetros serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- culares para veículos, cubos de veículos,
souras, talheres, talhadeiras, torquezes, corrediços para veículos, direção, desliperiscópios, potenciômetros, quadros de tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- gas/eiras
estribos; escadas rolantes, elecomando, inatrumentos para medida e neiras, trintos, tubos para encanamento,
vadores
para
passageiros e para carga,
contróle para mecânicos, relógios de trilhos para portas de correr, taças,
para carros, eixos de direção,
água, revólver para pinturas, projetores travessas, turíbulos, vasos; vasilhames engates
freios, fronteiras para veículos, guidão,
cinematográficos, pinoe-nez, aparelhos
e verruma
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
de refrigeração, refrigeradores, réguas
motocicletas, motocargas moto furgões,
Classe 15
de aço, rádios, refletores, reatores re.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
kis, receptores, regadores automáticos Para 'clistinguír: Artefatos de ceamica para-lamas, para-brisae, pedais, pantses,
relógios, relógios de ponto e de vigia, porcelana, faiança, louça vidrada para rodas para bicicletas, raios para bic.icle.
redutoras, resistências elétricas, registros uso caseiro, aparelhos de chá, de café
para água, registros para canais e com- de janrar, serviços de refrescos e de tás, reboque, radiadores para veículos,
para veículos, seuins, triciclos, tiposada, reaeptores &e sons, reatores, rea- bebidas a saber: -abajures de lampião, rodas
rantes para veículos, vagões, velocípetores para luz fluorescentes, reostatos açucareiros, apanha-moscas, baçias de des, varetas de contrõle do afogador e
registros para vapor, registros para ser na. .bandeijas , banheiras.
arteiras acelerador Coleis, troleibus, varaes
bidê, para banheiros, para aparelhos be.
botijas, bulea, cafeteiras canecas
carros, toletes para carros
„ ,•;
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Classe 32
cados de mateaial plástico. reveraimen.
tos confeccionados de substênciaa ani- Para diartagair: Almanaques, agendas,
mais e vegetaSa: Argolas. açucareiros anuários, álbuns impressos, boletins, co.
armações para ócclos, bules, bandejara tálogos, edições impressas, revistas, da.
+Nses para teleto p es. baldes. bacias bol- gãos de publicidades, programas radiosa% coisas, carteiras, chapas cabos fônicos, rádio-televas :onadas, peças tea•
pata ferramentas e utensílios,. cruzetas.
trais e cinematográficas, programes
missas para acondicionamento de ali.
circense
sentas caias de mares:ai plástico para
Classe
33
aaterias, coadores, copos, canecas, cora
eouros
e
pties
preparadas
ou não. caClasse 23
chaa. capas para álbuns e para livros
murças,
couros,
vaqattas,
asalicaa.
e az:
cálices,
cestos,
castiçais
para
velas
Para distinguir tecidos em geral, teci'
tetato dos mesmos: Alissofecias de eaà.a
das para confecções em geral, para caigas para guarda de ibletos, cartu- ros, arreios, bolsas, carteiraa, alistas,
tapeçarias e para artigos de cama e chos. coadoras para chá. descanso para chicotes da couro, carneiras, capas pra
mesa: Algodilo, alpaca. cânhamo. cetim, pratos, copos e copinhos de plásticoos álbum e para livros, embalagens de
coroâ, casimiras, fazendas e tecidas de Pato soraetea, casinhas da plastim couro, estojos, guarniçk-dos de couro para
13 em pes, ,s. luta, leram linho, nylon tara sorvetes, cotherinnu, pastilhas automóvejs, guarnições para porto-blomaco-paco, oercalina, rami. rayon, seda lartirshos de plástico pára sorvetes foz. cos. malas, maletas, porta-nozes, porta'
(haura', tecidos plásticos, tecidos impe minhasta plantam para sorvetes, dietas. chaves. porta-niquela. pastas, aulasaLam
embreagen de material plástico. embam eáveis, tecidos de pano couso
lagens de mates:ai . plástico para sorve- de couro, rOdeara Mina, sacas paro Viae veludos
tes, estojos para objetos, espumas de (len sacolas mitos, solas a coladaa
tirantes para arroios e valises
Clacse 24
nadou, esteiras, enfeites para automóveis,
massas
ana-ruidass.
escoados-eu
Onsaaa 242,
akkasares, atacadores para espartlhob
e calçados. ataduras de algodão para pratos, funis, tôtmas para doces, fitas Aros para gusodastaptta Ôa papai
guarnições
guaraipara
bolsas.
'sacas
diversoD fias, exceto para lias medica
glutinados, Masa (em hoanc-o• álbuns
capa bandeiras, bordados, braçadeiras calções para porta-blocos. guaratiçÕes Iara setratsaa o autsfaarafw. halhas (aaborlas, cadeados caos ara móveis s para tquidificarlores e para batedeiras. aeto para árimaucalsra) hiatos
piraao_o cata:atiças para cavalos. ror de frutas e legumes, gcaralçõeo da. ma. ..oratsapaadacia !Acaso pato cicastan
dileta debruns, lá. fitas torras franja retal plástico para utensílios e eibictos. slocoa para aocsançõaa. baba= ~faseão, feltro para &gari, tolos galas guarnições pana bolsas garfos, geles-ias rei asEics tapa= caderno) da courodo2e,a, lamparinas, mochilas, mosquites para cortinas, ferro laminados, pias- ver, capta riara c.1..~Wea, CCIW203
roa, nesgaa. ombreiras e enchimento: tes:Ia lancheiras mantegamixasa, malas caiou da pasralCo. cadassasseos, Cab?*
paca roupas de homens e senhoras panais, prendedores de roupas. pulsado- tV3. esticas 0 ccito5c 02LUCID peno pp.
maca para enfeites de móveis. naa as de -móveis, pires, pratoa paliam!, sataiPia narPoe da visriao, CaEtZ, em>
fazendo parte doa mesmos, palmilhas ros. pás de casinha, pedras pomes arti- moo:talo cartOct írolissos
pua:mimarias, pavicra, radents, rendas re gos protetores para documentos. pucada-nas da papal tE2nr...~)
dea, ancas, sinhaninhas para vestido: xadores de água para uso domasstico. e cra kenasca pp m xonSco ealkn3
telas, tampos para almofadas, afio ka porta-copos, porca-nique:s, pono-notaa accolam, enree,23 ec:3 banam,
ze.so parte de móveis. artigos este: porta-documentos, placas, rebites galicaatalina, caspas slia•isogralos?A, es}
leitoa de algodao, cânhamo linho, luta nhas. recipientes, suportes; suportes Ema lera= da
eotaçc, ezirr,--..W2n 423 soo.
ceda, raloa tã pelo e fibras não
guardanapos, saleiro, rabos, tigelaa. salão, envelopes, esaválacroa poro din
hacluidoa em outras classes
tubos para ampolas, tubos para sada- ine3 da papel, cticardeassção da papal
gas, travessas, tipos de material plás- ata paoalLica etiquetou, kffirn 'iL•dieAs
Classe 26
tico. sacolas, sacos. saquashos. aasilha- tõllaaa da ululam, emanar:assa !gisPraa
Areafatos de madeira em geral: Argo sies para acondiciirsamento, vasca, afi- 100 tl2tC,5413. livros Usada, livros da
loa, alguidares, armações para balcões caras, colas a trio e colas são Malvadas soasablildacia, co2c-LÀ-28C3sa, etrncosea ro
e pua: vitrines. artefatos de madeira em outras classes, para borracha para de papel ara~zate, pratos: papal).
1110Q, oap22 dci cataato e da altamluito
para calsas. bandeias, barris, baldes costumes, para marceneiros,
para sapa papais es-as trapaaastlo,
batedores de carne. cainas, caixões, cai
Coa bfez..c
,
-teiros.pavd eipar xuna imSmosa0. Noas 535
fantasia, moam
cotes, cavaletes, cunhas. cruzetas cubas
raater:al plástico e mgeral
oura famas parede° papal almaço cem
caçamba% colheres. cestos para paca
captas para cozinha, cabos para ferra
ou cato pauta, papai crosaw. papel da
Ciosas 29
seda, papel iMpaarosaásnl, pa sma! C-3 À,
atentas cantoneiras enoradadoa, estro.
doa, esteirinhas, estolas. eapremedeiras Escovas comuns. espanadores e vap, bina paio issiaassao, papel cascando
soaras,
hasculhos.
-pc8vas
para
roupas
papal higlêmica g_apaS 1_,,,wrooÔvol
embalagens de madeira, escada, for
aias, guarnlçaseo para porta-blocos esfregõea (vassouras de fibra). apa- ctwa capioa, peass3 saras dasanhoa, paguarnições para corsiaas. g uarnições ds nadores, vassouras de todos as tipos
pel paaa embaulbat imparsaeabil.insadc
vassourinha
madeiras p ara utensilloa domesticas
papal passa emassawner, gr:4d tapa° co'
malas de madeira, palitos, pratos, pi•
Classe 31
paz. pinos. Puzadorea p rendedoras de Adesivos para vedaçao, anéia para ou- cravas'. papel am.a imprimia. papel pa
roupas, passinhas, garfinhos e colheres -l aça:. argolas para vedação, asracias ralhz3 para embrulhos, papo! eakfaasaa
Para sorveres, nalitus para dentes, tá sara vedação: barbantes, barracas de sa.pa1 adulosa, Pa pel de kis. Paisse
boas de 012IISat roupas, táboas de carne campanha, betume paro vedação. bus abareascoia. papel para crabrabar
tonêla torneiras, tambores; tampas,
Ama para vedaçU. bujão (ralho pra taco, papaleas, socipIcana Co papa aosuportes :IP. madeira
ê papa), rásasicas da papei, cola
apraxa): cabos, canaletaa, cardou, cor.
:féis cordoalha cosara3ea. =Mias da de pssaol taaraspareaaa cassas- da pape
Classe 27
da CaPaCk'.; eletiAS' serpeaVarsaa, tataca, pasSab aa eart2r.
Pana distinguir artefatos de palha ou transmisaZo da
O itt2C23 tio pep23
dias.
edema
para
vedação
fitilho paio
fibra, não incluidas em outras classes:
Classe 39
Cestas, cabos para. utensílios, cestos anarradia% karst° para vedação. lago
para costura, cestas p ara pão, caixas 'aça- pachenw luatac paro oca:ação: Para
distinguir:
Artefatos de borracho
sara acondicionamento caixas para en- snas. Instas para freW3 c2a °tocaios:
artefatos da borracha pare
feita% rêdes, peneiras, taloa Pa ra as- ', almadras, massas nara vedação, mo- aoreacha,
s - para vecração: rôlhas: ?amadas para Jei cula3, artefatos (2a borracha não ia
sentas de cadeiras
'calaça° Mas afio mediais:sala). Coadas saídos em outras clames: Arruelas, ar
Classe. 28
•
tira° para vadacao. tubos para vedação. i0150. amortewdoras, asam:aos para co.
Para distinguir: Artefatos de material admiaçõea para vedação v&Ivislas, para leis-os, baraacha° para ama, batentes de
Pflaseico c de nadort: Rerip:entes
cofre, buchas- dc eatabilizador, buchas,
-vedação
Classe 22
Para distinguir; Fios e linhas de Pada
espécie, fios e linhas, torcidos ou não:
(jos e linhas em geral para bordados,
maura tecelagem, tricotagem e para
trabalhos manuais; fios e linhas obtidos por processos químicos; fios de
*Piem nara pneumáticos e linha de
pescar

buchas para jumelo, batente de porte
oatente de chassis, bicos para manamiel
nas, taraçal1etras, bocais, bases para co
[atoles, borrachas para carrinhos tadup
triatz, borracha para amortecedotea
bainhe de borracha para rédeas, cocho
de mosca, cansaras de ar, chupetaa, cor.
iões massiçoa de borracha, cabos pars
terramentas, chuveiros, calços de bar
racha, chapas e centros de mesa, cor,
das de borracha. capaulas de borracha
Paras entro de mesa, calços de torra
dia para máquinas, copos de borracho
para freios, dedeiras, desentupideiraa
d scos de mesa, descanso para pratos
encostos, embolos, esguichos, estrados
esponjas de borracha em quebrajacts
fôrmas cie borracha, guarnições para
automóveis, guarnicões paro valculat
iarschelas -para escolares, lâminas as
aorracha para degraus, listas de bar,
racha, manoplas, maçanetas, prosem:,
rea para partalamas, protetores de
pawa-chsaques, pedal do acelerador.
do) da partida, penas paia businaa
paatiahas. pneumáticos, pontas de bar,
racha para bengalas a muletas, rodas
masalças, eaclIzieN cevestimentos da
borrada, rodas de borracha para ta6.
veia aantonas de vácuo, suportes da
xotar, sapatas do nadai do breque. ar
sembalo a Isolador, suportes, semi,
pacumaticos, suportes de câmbio, sana
fama da partidas, coitos, colas e solado
de borracha, surdinas de borracha para
sOlicasão atas Elos telegráficos e tele7&
aicos, travedoica do porta, tigelas,
para orneiran, fiou de borracha liam,
tigelas, tampas de borracho para contas
902alla tiras da borracha para afalamos
Classe 40
Móveis etn geral, de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou não, insàoave móveis para escritéajos: Armários.
armários para banheiro e para roupas
asadas, almofadas, acolchoados para
móveis, baacos, balcões:s, banossetaa,
bandejas domiciliares, berços, biombo,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
sonjuntas para dormitórios, conjuntas
Iara sala de jantar e sala de visitas.
.onjuntos para terraços, jardim e praia.
.onjuntas de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
ratórias,. cadeiras de balanço, CE1121.,V3
ia rádios, colchões, colchões de molas,
ispensas, divisões, divaaa elecotecas
de madeira, espreguiçadeiras, eacrivapis
ahas, estantes, guarda-roupas, mesas,
s esinhas, molinhas para rádio e salsossão, mesinhas para televissla assOduraa
ara quadros, porta-rearatos, poltronas,
lasltronasscamas, prateleiras. porta-cita»
pus. sofás, sofás-camas, travesseiros c
vitrines
Classe 13
Pura distingtOp : Bebidas C•pittrhint,3
sin 6Icaol, guaraná. gozosa, c..sérm..,21
pira refrigerantes. refrescos, re' ,perantes, soda, suco de frutas e aarapet,
Classe 44
Artigos para fumantes, como: — Otamo
em fôlhas, em cordas, em rôlos satastlo,
desfiado, migado, acondicionado em latas em pacotes ou cm outrcis recipaaacicts: emantai. da:arrama cigarrea,

ISegunda-feirs,
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Oi data dá publicação 'começará
PublicaçãO -fida ,4* :10~ COM. o art. 1,39 de Çódtg, da Prcuntedade'indulatnai.
*Off prazo podarão apresentar suas oposição. -,ao Departamento
dias
para
o
deferimento
do
pedida.
Durante
te
44
corna'
a
prazo
•
lbiacionsti 4 propriedade industrial aquêlee que se julgarem prejudicado; coro a 'concessão Is registro requerida
ganhos de cana. -expremedeiras para fie ,dourado de antimónio, essências de
manteiga,. engrenagens para eixos de gemenol, essência de eucalipto, fonosamanivelas. engrenagens de parafusos. 111. forma fo,sfato de ferro, fosfato de
sem..lirn. engrenagens de distribuição. tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
engrenagens inultiplicadores, elevadores, sódio, fos'ato de arnóneo, glicerina, gliCl aSSC 46
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris. cerofoslato de magnas, glicerofosfato de
Para distinguir: Amido, anil, azul da
espulas, máquinas encanatórias. atacai"- sódio, herinitol, hemoglobina em pó,
Prassia. alvaiade de zinco abrasivos,'
n nas ensaradoras. elevadoras máquinas iodo metálico, iodureto de chumbo,
trigadão preparado para limpar metais.
de esCulpir, máquinas para estaleiros, iodureto de arsênico, iodureto de prata
detergente... esarernacetes. extrato de
máquinas de estampar. , máquinas de es- iodureto de enxofre, ichitalbina. ichitio.
15MTRIA ERASILEIRA
anil. taeula para tecidos, fósforos de
tirar, máquinas para escavaçãe de terra, fóruno; ichitiol, ioclureto de potássio,
cêr; e de macieira, goma cera lavara
Máquinas para, extração de óleo, filtro, lactofosfato de cálcio, lecitina, lactate
Classe
„
dores de luvas. líquidos de
deria, limpa
filtros para óleos, foles de tolas. má,- de cálcio, niagnésia hidratada, mento!,
branquear tecidos liquidas mata-gorda , Substâncias .guirnicas usadas em geral quinas para furar e centrar, fornos para mercúrio vivo, nitrato de chumbo,
tas para roupas e mata óleos para roa. nas indústrias: Acetato de chumbo ace- tratamentos térmicos, máquinas de ia•
pas oleina óleos para limpeza de caia tato de cobre, acetato de amôneo, ace- bricar papel, máquinas para o fabrico trato de sódio, óxido de ferro, óxido de
ros pós de branquear roupa. sali'cato tato de potássio, acetato de sódio, ace- de fumo, máquinas para fabricar gêlo. magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
de sódio. soda cáustica. sabão em pó. tato de zinco, ácido arsênico, ácido fos- máquinas para fabricar telas de arame, e bismuto, caticloanureto de mercúrio,
ubá° comum. sabão de esfregar e aa- fórico, ácido picrico, eido bórico, ácido guilhotinas, guindastes, -geradores para pirosfofato de sódio, pedra úme, perozálico, ácido muriatico, ácido nítrico, corrente continua e alternada gerado- cloreto de ferro, perborato de sódio,
' ponSccos, tijolos de polir e verniz
ácido acético, ácido fênico, ácida. sul- res de eletricidade. gazeificadores de peroxido de magnésio, petoxido de zinpara calçados
fúrico, ácido cramico, ácido tãnico. líquidos combustivels, guinchos, g uarni- co, prota-lodureto. de mercúrio, protalClasse 47
col. proroxalato de ferro, sulfato de
Para distinguir combustíveis. lubrifican- ácido cítrico, ácido salicilico, ácido 4ôe.s. máquinas de impressão máquinas amónia, • sulfat ode cobre, sulfato de
in.sufladoras,
Juntas
universais
para
conbenzóico,
aceranilida,
acto!,
água
oxitas, substâncias e produtos destinados
ferro seco, sulfato de magnésio puro
Iluminação e ao aquecimento: ákoril genada, albaglina, allanninato de ferro, dutos de água de motores e máquinas, em pó, sulfato de sódio, sul'ato de zina
frio
e
a
crueute
para
aço
laminadoras
argonina,
argirolarsoniato
de
ferro,
armotor, carvão a gás hidrocwboreto,
co, sulfato de sódio, sulfato de mangás metano, butano :e propano, gás en- seniato de potássio. arseniato- de sódio. e outros metais, lançadeirds lubrifica.'
garrafado, •gás liquefeito, gasolina, gra- antimôneo metálico, aloina, amoníaco. n,Lou,nas de 'lavar pratos e roupas ganês, sulfato de potássio, sulfato de
xas lubrificantes, óleos combustíveis, óleo, 'anéis para facilitar o arranque ala° Umas fixadoras. macacos, lital1C9iS barium, sulfato de antimôneo, sulfato de
óleos lubrificantes, óleos destinados à dos motores, anéis obturadores, anéis motores ekaricos, mineração, meadetras. ferro, sulfato de ' potássio, zallcilato .dc.
de sgmento, auto-lubrificadores, arletes. martelos mecânicos. moldais para çt.. magnésio, salicilato de sódio, sandias°
iluminação e ao aquecimento, óleos
aparelhos para mistura de combustíveis reais. mrarocaa, motores 1-..• combustão de .mercúrio, • salipirina. tatialbino, tapara amortecedores, petróleo e
de motores a -axplosão, Máquinas amas- tverna, inotores diesel, macacos para nino, tartaro de ferro e potássio, tárkuerossene
sadeiras, máquinas amassadeiras de coa-, mocas, macacos de roscas, de parafusar' taro de potássio e sódio, tanigênio, la'Classe 48
ereto e barro, máquinas de abrir chave. e hidráulicos, mancais de, mictes molas. rehentina, venera, teobromiria, tiros
Para distinguir: Perfumes, es.sênCiaS, ti-. tas, máquinas afiadoras para lerratnen, rr t,gnetos para motores, .molas Ignição cristal -puro, uretana, sabão neutro,
tri-tos,• água de colônia, água de touca; tas de corte. máquinas para arqueaçãr m.ecan.smo impulsionador da diferencial óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato
cadol' , água de istieza • égua 'de quina, de embalagens. máquinas de atarraChar multiplicadores, máquinas raisturadorai de sódio cristal. Soda cáustica, 'tintas,
agtra de rosas, água de alfazema. água batedeiras, bielas, braços, burrinhos.
de barro -e concreto, máquinas para tnaa• vernizes, thinner. esmaltes, anilinus, 'tiapala barba' loções ,e tónicos para os cos .ae olotores, bronzinas. blocos, :bar, . iharia, máquinas 'para movimento de tas para calçados e capotas ale autogabelre e para a pele. .brilhantina, han. cai, amibas de ar comprimido,. ibraibas terra, máquinas para 'moldagem abrirem' móveis. -fluidos para freios, emolientes
dalina "batons" cosméticos. fixadora', de circulaVão, bombas de conibustive.z de motor, 'politrizes, prensas, punOes.' para remoça° de tintas -aplicadas, 'agua
de penteados. petróleos. óleos para os para andores, tombas .de óleo, bombas, plainas -de mesa, plainas, limadoran, raz, :álcool, alvaiade, secantes, catarac.reve reluvenescente, arames aior.: de água a gazolina para miitomÓvalsi placas para tornos pontes .gnantes.
tas -minerais 'para uso nas indústrias,
&rasos e a tiornadas para :Rea-Peza 'da bombas, -bombas hidrárilicas. "bortibas nos. 'amadoras. pedais de alavanca .de absorventes, benzina, lanolina,
•coalPse
embreagens, ,planetárias
•parabraos
pele e "raaoarilage" *Dilatórios, ' deso- centrifugas, rotativas da -deSioctimento
dorantes, vinagre aromático. pó de amor a •pistão, bombas elétricas, bombas para sem-fim e de .rodas, -potro máquinas sições para Impermeabilizar tecidos e
1101110D
ie talco perluniado ou não. :lápis para líquidos, para pressão-hidráulicas e para operatrizes, máquinas para ,olaria, máClame
lpestana e -aço'branceiras. preparados para 'compressores, bombas elétricas para q uinas pulverizadoras, ená.pinas para
embelezar cílios e olhos. carmim para pneumáticos, máquinas brunidoras, má- polir. receptáculos, :Caos, roletes,"res Aço em bruto, aço preparamo, mia
10 rosto e para as lábios, sabão e .crente 'quinas para bordar, máquinas betonai- armai, mista acetatillida acetato de foce, aço para tipos. aço bandido. Oro
para banhem, sabão liquido Perfumado rei, •cruzetas, tilindros, cámbios, , cabe. chumbo, bálsamo do 'Per& bi-cloretos sarclabnente trabalhado. aço $M, *V
Ou não. - sabonetes. .dentifricias cur Pó. çotea camisas. 'cariar de embreagem, de mercúrio, 11-cloretos, bi-iodureto de -afinado, bronze. 'bronze em bruto os
pasta ou 'liquido, sais perfumados para carter de motor, comutadores, 'cubos de mercúrio, bi-fosSato .de rálcio, bl-carbo- lartialmente trabalhado. , bronze 4
'ninhos. omites. vaporizadores de perfu- -placas. de embreagem, culatra de cilia. nato de sódio. borricina, porato de ming:Inês, 'bronze em pó. bronze es
me, escenvas para dentes. cabelos. .unhas aros do motor. caixas de lubrificação, sódio, benzolnalial, benzoato de mer- nrra. 'em fio, dentenba em broto ow
-1Mente preparado cimento -ats.
is atos. .saquinhos perfumado, prepara, aarburadores, cabegotes de cilindro,
hismutos em hicabornato de ,po- -'are'
S'íco. cobalto. 'bruto ou .parcialintata
tiO3 em pó, pasta. liquidas e tilolos coroas, carteias, cadelas, cortantat
tássio, breu P.- -F., -cafeína, cal
-abaihado. couraças, estanho bruto
para o tratamento das unhas. &moi- para, 'entalhar canos, máquinas -de costtrentea e vernizes, resnovedores da oiti- tura, máquinas adaptadas na construção gemi carbonato de cobre, carbonato de 'areia/alente trabalhado, ferro em broto,
'cálcio,
carbonato
de
magnésio,
carboir falha, latão em chapas. laPflo em
Cila, glicerina perfumada para os cabe. e conservação de estradas, corte de
teias e pintas ou ninais artifielais, /Óleos madeira e comece, máquinas para cortar nato de magnésio,. carbonato de sódio 41193 em bruto ou parcialmente absloa e preparados para descolorir unhas e moer carne e legumes, máquinas eian,„ carvão vegetal mu pó, carvão ativo, tedo temperado; guta malMval,.
caseinato de sódio, carvão animal, cio- ãeekean de metal, lata em falha, latão
Clame 49
aificadoras, máquinas de Centrar, anta.
mercúrio,. :citrato' de .caleina, oi barra, ferro caariganês. ferro velha,
jogos, brinquedos, passatempos e arti- quinas para cortar. máquinas compres.. nureto
to. desportivos: Automóveis -e veiculas sons, carretéis, máquinas cravadeiras, citrato de ferro, .citrato de prato, cl. aergalhões. • .liga metálica, liambas,
' brinquados, armas de brinquedos, ba- carneiros hidráulicos, máquinas para reto de magnésio. Clorato de sódio, magnésio, manganês. metais não trabafalhos, bolas pa-c todos oe esportes. fabricar cigarros, máquinas para tirar cloreto de cal. 'clroeto de cálcio, cio. hados ou parcialmente trabalhados. onea
bonecas chocalhos, discos e arremesso cortiça, distribuidores de gasolina, dis- cloreto. de potássio, colarg-ol, • colódio tais em massa. metais estampados.
ilesportivo, figuras de aves e aitintais. positivos de arranque, diferencial, dispo. trato de -potássio, clorato de -amónia metais para solda. niquel ouro, sinos
)agos de armar, fogos de mesa, loelhel- altivos de ignição elétrica para motores, elástico, -cremar 'tártaro, copra', citrato
corrugado. e zinco liso em 1611ma
Classe 6
Tas para esporte,. luvas para esporte dínamos, dragas, desnatadeiras para de ferro e quinina, citrato de ferro verde.
'carbonato
de
•
hário,
cloreto
de
báInIniaturas de atensilices 'domésticos. manteiga, discos, desfibradores de cana
Para distinguir máquinas para indústrias
Máscaras para tsDortet. nadadeiras re- e forrageai, máquinas deserapalhadoras, rio, -carbonato de amônio, Cloreto -de texteis em geral, máquinas e suas partes
des para pesca, tamboretes e varas máquInas debulhadoras, descascadoras, zinco, cloreto de cálcio, carbonato de integrantes para fins industriais;, mámáquinas' distribuidoras de concreto e potássio, : -carbonato de. 'manganês diu, quinas de precisão; rnáquias operatrizes,
para nesta
dermatol. enxofre motores e 'suas partes: peças para veibarro, espuladeiras. eixos de direção' retina,
Classe 50
taxo de transmissão, orribreagens, en- em pó. entearato de' 'zinco. estearato.
culas:alavancas. alternadores. -aceleraArtigos não incluído suas doem
gesuadoeea, a-antrilugos para forjas, en- ma gnéSio, esteara:to de- aluminio. erro, dores, :anéis de istão, anéis de esferas
• precedentes
quilhas piteiras, ponteiras para charutos e para cigarros; cigarreiras e bôlsas
para fumo, residuos de fumo e rapé,
palhas e pais parir cigarros
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Publiceralo fa1t d acôrdo amas o Gut- 130 do Oddiaa dia Proprledatia Induatrial. Da data da publicação começará
a cama o pana d Cii) dias para e deferlineWsa do pedido. Daraastsa (ama prazo Dr:K.10 .1%a apreseataa atum opoaições ao Dapartaimensa
• Nacional da Propriedadar leadustaSol aquêlea que as galgarem prejudicados casa a ecaaio do reapatro mauaris:1a

Para roia/ventas, anais de 6/eo, anéis centrar fornalhas para tratamentos tér, car maquinas urdideiras, válvulas paru deiras ,,aia liquides c massa, bules clis
bobinas para -adio, e televiso:s,-CtlOS
pcira facilitai o arranque dos motores. nicas. máquinas de fabricar papel, má- motores. válvulas de aspiração. trans
'anéis de segmento, autolubrificadores, quinas para o fabrico de fumo, máqui. portadores mecânicos, velas de igniçâo businas, baterias, baterias elétricas, .aasarietes. aparelhos para mistura de com• nas para fabricar gelo, máquinas ?ara Para motores, virabrequins, ventoinhas e rômetros. bussolas obinas balCoeimáquinas ventiladoras
apa ,ellios para bordar, i aáustivels, de motores a explosão„ má. tabricar telas de arame. guilhotinas,
craras para banho de ar quente, Limguinas de abrir chavetas, máquinas afia.' guindastes, geradores de eletricid.ade
Classe 7
doras para ferramentas de cortes. má. 3uindastes, geradores para corrente con- Maquinas e utensaios para receei usa ava-os elétriaos, coquereleiras. chu, r 1sguinas para arqueaçâo de embalagens e isua e alternada, geradores de eiersici. ias exclusivamente na agricultura • iiieiras campaincas derriças,
Volumes, máquinas para afiar. máquinas dada, máquinas para galvanoplastia. ga. horticultura a saber: arsidos abridores cnaves eletri.as chaves :adornara
para ajustar, máquinas de atarrachar. zelficadores de líquidos combustiv ais. de sulcos. adubaderas. ancinhos inc clia os para anLnaa e tios tdra
elétricos, candelabros chaves te
Éos, burrinhos . blocos de motores, bron. guinchos. injetores para carburadores. canicos e empilhadores combinados
amas, blocos, barras, bombas de ar com. máquinas de impressão. fôrmas indus.
i!a,vancas, chaves de tomadas, CÇ.41.11t.1r.gricui
batedeiras, bielas, bombas de óleo, bra. 'riais (fornalhas), máquinas insur.ado ii-r,meacior:s (rasam
loreS. cafeteiras eletricas coup.i Nos.
raia,
nomn
,prianido, bombas lubrificantes. bombas as, máquinas limadoras, máquinas nata urs
rimaras frigorificas. caixas de cli.sea
para
adubar.
ceitarleiras.
carpidema
Vubrificantes. bombas de circulação , bom. avar vasilhames em geral, mamarias
para vasos sanarmos, aparelhos pura
ceifados
para
arroz,
charruas
para
agri
bas de comustivel para motores 'a bombas para fabricação de bebidas refrigerantes,
cortar pâes cafeteiras automatt, as.
acatara cultivadores. debulhadores cilassis. condensadores, condensadores
de água e gasolina para automóveis. le água gazeificadas. maquinas de ar.
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rolhar e tampar garrafas. maquias para destocadores, desentegradores esmaga para tapor, colimadores, aparelhos cor.
rotativas, de deslocamento e a pistão. mgarrafar bebidas e liquidas. máquinas dores tiara a • -iriculturz, esrarrificadi tadores Je ',rios, cabos e condutores Cemagia ticos. contadores de rota.,ão compr, sbombas &tricas . bombas para liquidas aara colagem dos rótulos em vasilaa. res, enchovadeiros, facas para
para pressão hidráulica e para compres, mes, máquinas para fermentai e misto. nas agricolas terradeiras gadanhos Sores, máquinas cinematográficas, inspeies, bombas elétricas para pneumáticos. rar bebidas, juntas universais para con- garras para arado, grades de disco. trumentos de calcular, chicotes para
brunidores para cereais, máquinas ba. dutos d'água de motores e máquinas ou dêstes, maquinas batedeiras par: autr..mciveis, crouometros aparelhos ca'
Cadeiras, máquinas brunidoras, máquinas arninadores a trio e a quente para aço agricultura máquinas inseticidas tria :;radares, aparelhos cineinatogratit os,
para bordar, máquinas betoneiras, cru. e outros metais, lançadeiras . lubrificado- quinas vaporizadoras, maquinas dt aparelhos de contrôle de sons aparelhos
zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, ca. 'es centrífugos. máquinas de lavar pra. fundir, máquinas nivelador,is de terri de comunicaçáo interna discos g
máquinas pertu radoras para a agrieui
los. rijais :luchas, despertadores, encesárter de embreagens, cárter de tos e roupas. máquinas lixacPorasi
motor, comutadores, cubos de placas cacos. mancais. motores elétricos, mem tura enáqemas de plantar, motoehar ”adeiras. espremedores elétricos estade embreagens, culatras de cilindro do deiras, martelos mecânicos, moinaras ruas, máquinas regadeiras. máquinas dt 'as, exterilizadores, esquadros cie
motor, caixas de lubrificação, carbura. para cereais. maçarocas. martelares aia roçar, de semear; para asfaltra di :squaelroi, dç agrimensor i...xtinto•ek de
'dores. cabeçotes do cilindro, máquinas lacates. motores, mancais para broaas; tomam de triturar, de esfarelar terra .ncêndios, aparelhos para espremei frupara cortar frios, corôas. carteias. co . motores de combustão interna, motores para irrigação, para matar tcrmigas e tas e legumes, escalas indicadoras de
delas cortantes para entalhar. camisas diesel, macacos para brocas macacas de outros insetos, para borrifar e pulven maré eletfonietros de quadrantes exauspara cilincPron. cardans, máquinas cata. rascas, de paratusos e hidráulicos. man- zar desintetantes, para adubar pia. tores estojos para filtros com torneiras,
dotas. caldeiras, máquinas de costura, cais de rolares, molas, mo i as de vál. agitar e espalhar p alha, Para 05à21 faróis, faroletes. fogões, fornos e fogamáquinas adaptadas na construção e vidas, mandris, magnetos para motores; algodão, para colher cereais UáqUillt): reiros elétricos fios para eletricidades.
conservação de estradas, 'corte de ma. rnagnetos de ignição. mecanismo
tios terra, (erros elétricos de engomar e
arnassadoraa para ans agricmas
pulsionador do diferencial, mineração,
&iras e carretas, máquinas para cortar multiplicadores, máquinas misturadoras carta: arvores, para espalhar Para co passar, ferros comuns a carváo feros
e moer carne e legumes, máquinas clas. de barro e concreto, máquinas para ma. pinar, máquinas combinadas aara se elétricos para soldar, 'evedortrs rum.
sificadoras, máquinas de cantar.. máqua !harta, máquinas para movimento de mear e cultivar. de desbanar para eis keis. filmes evelados. fôrma, eletneas,
nas para cortar . máquinas compressoras terra, máquinas para moldagem. picador sacar, máquinas e ancinhos para torra. filtros e óleos para motores aparelhos
carretéis, máquinas cravadeiras. carnei. às forragens, pinhões. pistões de motor. gema máquinas toscatioras oralenado de frequência mobilada tornig ratos. fi.
1;23 hidráulicos, máquinas para fabricar polarizes
mecanicaa, raladores mecânicos, ro tas métricas. tocalizadores pa ra (ama'
. motores a explosão. a comcanhões, máquinas para fabricar cigar. bustão interna e elétricos. prensas. pun los campressaaes para a agricultura nas fotográficas. Is ladeiras garrafas terroa, máquinas para tirar cortiça, distri- :ões p lainas de mesa. plainas liwarloras sachadeiras, serneadeiras. secadeisas nucas, 2radore., automáticos gera, iores
buidores de gasolina , dispositivos de ar- placas para tornos. prensas hidráulicara marcadores de terra' Zosadares de ara. estáticos e eletrônicos de alta frequenranque, diferencial, dispositivos de igni- máquinas para panificação e maquinas ma , tratores agricolas. válvulas pare cia que funcionam com válvulas 'ara
ção elétrica para motores, dínamos, dra arma fabricação de massas alimenticiaa
aquecimento por dielétrico e ai Iticao,
8
fita magnéticas aparelhos para gás erigas, desnatadeiras para manteiga. des máquinas para fabricação de papel, pon- Para distinguir Classe
artigos e aparelhos elé garraado e aparelhos de i rbversão, requinas distribuidoras de concreto e bar. tes gigantes, platinados para veiculas.
e eletrônicos em geral, artigos do- liógrafos, hidrômetros holofotes cidra
fibradores de cana e forragem, máquina., inos, pedais de alavancas, de embrea. Aricos
aparelros e artigos para insta- automóveis, interruptores. Isoladores imdesempalhadoras. máquinas debulhado nem, planetárias de parafusos sem fim mésticos,
ras, descascadoras. desintegradoras . ma- de rodas . polias, máquinas para olaria, lações elétricas e hidráulicas; aparelhos pressores, aparelhos de intercomannarro, espuladeiras. eixos de direção. eixos máquinas pulverizadoras, máquinas, de eletromecánicos para automatização iii. ção, indicadores de niveis imans pumadustrial; instalações elétricas e artigos
de transmissão . embreagens, engraxado. polir. receptáculos, rolos, Toletes, ras g aineeoazs para ra;Sios. aparelhos de gás
nas centrífugos para forjas, engenhos tos repulsitnadores de rolamentos e elétricos e eletrônicos para automóveis; neon, gravadores de fitas gravadores
aparelhos
e
acessórios
de
rádios;
apa
de cana. expretnedeiras para manteiga. rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
de discos, isolantes elétricos, isoladores
engrenagens para mancais. engrenagens consumo de gasolina, retentores de gra- relhos e instrumentos e aparelhos para de corrente, intermediários para filmes,
de cseinalheiras., engrenagens para eixos xa, de óleo e de cilindro. redutores al- fins úteis; instrumentos cientiacos; acen- lâmpadas, lnnetas, Ilquidifkadores, lu& manivelas, engrenagens de parafusos lenc.losos, máquinas de rosquear, má- dedores, acendedores elétricas, amurai. pas, lampeões, lustres lentes aparelhou
sem fina engrenagens de distribuição, quinas rotativas para usinar ferro, aço ladores elétricos, apitos, aspiradores de luminosos, aparelhos de luz fluorescenengrenagens multiplicadoras, esteiras e bronze, máquinas para rotular, regu- pó. aquecedores, abat-joura, altosfalaw tes, limpadores de para-brisas, lanternas
transportadoras, elevadores hidráulicos ladores, serras mecânicas, segmentos de tes, antenas, acumuladores, amplificado.
anemómetro°, amperômetros, assa. portáteis e lanternas de mão. luzes traexaustores de forjas, esmeris. esisulas oistt3P.R, engrenagens e parafasos sem reis,
deiras
adaptadores de micros zeiras para veículos. microscópios, momáquinas encanatórias. máquinas ensa. fim. silenziosos, satélites, separadores de cópias,elétricas,
agulhas
para icnógrafos, agua- crômetros, manômetros, mostradores,
cadoras, elevadoras, máquinas ensaca. grana, óleo e cilindro, máquinas seca,
de rádios, microfones medidores de
doras, elevadoras, máquinas de esculpir, ioras máquinas para serrar, máquinas cedam de ambiente, aparelhos, de can. roscas, medidores de intervalos, miras
diafráganas, engrenagens de comando salgadeiras para manteiga, teares, tur- titia e medida, aparelhos de expurgo de qualquer graduação, aparelhos
das va.villas. maquinas empilhadeiras binas torcedeiras, tesouras rotativas, te- utilizado na limpeza e dealafecção de medição, massaricos, níveis de ferio,
maquinas p ara estalairos, eixos de co. imaras mecânicas. trknoa revolver, triler. sentinas, mictório; e outras locais, apamando, engreiagans para eixos clk2 co. nos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas relhas de libações para banheiros, apa níveis de água para caldeiras, aparemando . /ss válvulas e oara eixo de ma -mantes, transportadores automáticos relhos de ar refrigerado, aparelhos de i/loa de ondulação permanente, objetiva
nivelas, máquinas de estampar, anafam ,ara alta e baixa pressão, tra5.quirlas la. ar condicionado, aparellma de alta ten para ampliadores, rnisturadores para ba..
nas de esticar, máquinas para escavação cadeiras, máquinas para terrap:anagem são, aparelhos automáticos para des- nheiros painéis de carros, para-raiou,
de terra, máquinas para extração de máquinas de soldar. 'ambos de válvulas • carga de água, aparelhos de alarme alas" parônietrw. panelas elétricas. paóleos . filtros p ara limpeza do motor "driutrinas para indústrias de tecidos, ela • aparelhos de aquecimento central, apa- nelas de massa° pistolas de pintura,
filtros para óleos, foles de forjas. fre. quinas para tecidos de tapeçarias, má relhos de apronimação, aparelhos para piá-atlas, pilhas sêcas elétricas, prumos,
aas, fusos, fornalhas para fundição. fura- quinas trituradoras, máquinas térmicas arqueaçâo de volumes, balanças, bate- pantógrafos, pantômetros, pirômetro*
deiras, Forjas . má q uinas para furar e adotarias de trancar, má quinas de trica . deltas, bat edeiras para refrescos, bate- periscópios, potenciõmetros, quadres de
L
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Pubucaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicssçâo começará
a, correr o prazo .de 60 diaa para o defferiznento do pedido. Dia ante esse prazia poderão epresentar suas oposições ao D,epartatr,eat3
blamortp,i da Propriedade lhadustrial aquêles que se julgarem prejudicados ca.2 O concessáo do registro requeri&
comando, instrumentos para medida
controle para mecanicos relógios_ di
água, revólver para pinturas, projetores
cinema'ográficos, pince-nez, aparelho:
de refrigeração, refrigeradores, regua:
de aço, rádios, refletores, reatores ée
lais, receptores, regadores automático,
relógios, relógios de ponto e de vigia
redutores, reSistencias elétricas, registro
para água, registros para canais e com
portas. receptores de sons, reatores, rea
toses para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros- para
bidê, para banheiros, para 'aparelhos be.
bedouros, para lavatótios e para pias.
secadores para cabelos, quebra-luzes.
sorveteiras. sincronizadores, sextantes.
selecionadores, sifões, sereias de alarme
apa-elhos para soldar soquetes,
ros, reguladores automáticos ou não
aparelhos televisores, telèlupas, telõme
tros. tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tornadas. de corrente, apa•
relhos 4e elégrato sem tio, transforine.
dores, 'trenas. torneiras de alta pressão.
torneiras com dispositivos para aqueci, mento de água, telefones, telescópios
transmissores, toca-discoss automáticos
ou não, tubos cbnduits, terminais para
baterias, voltímetro' , ventiladores, válvulas, válvulas de redução. válvulas
para rádios, válvulas para água, valvulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas. velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons e ,tripés
Classe 1
Ferragens, ferramentas de tõda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal a . saber: Alicates, alavancas, armações de. metal, abridores de latas,
porta-tacas, potea, puxadores,•-receptácuias, saleiros, serviço de chá, taças.
arame liso Ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bancieijas, bacias, baldes, bombanieres;
bul-a, cadinhos saca ados castiçais. co
Iliep s para os a raaos correntes, cabides,
chaves, cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas,
musas de metal para ortões, canos de
anatai. chaves de fenda, chaves inglesa.
cabeções, canecas, copos. caef.epots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas, coadores. distintivos, dobradiças, enxadas, enxadões. esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadeiras, formões, foices, ferro para.cortat
capan, ferrolhos, facas, facões, fechaduras. ferro comum à carvão, fruteiras,
Punis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro,' frigideiras, ganchos.
grelhas, garfos; ganchos para quadros,
gonzos 'para carruagens; insígnias, lie
mas, lâminas, licoreiros. Latas de lixo,
jarras, machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes, navalhas. puas. Pás, pregos, parafusos. picões, porta-gelo, doceiras, porta-pão, .porta-jóias, paliteiros.
panelas, roldanas, ralos para pas, rabites, regadores, serviços de chã e café.
Berras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teuouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiraa. telan de arame, tos-

• •
seiras trintos, tubos para encanamento,
trilhos para portas de correr,. taças,
travessas, turíbulos, vasos, vasilhames
e verruma
Classe 15
Para distitigMr: Artefatos de ceâmiCa,
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café.
de jantar, serviços, de refrescos e- de
bebidas a saber:* abajures de lampião.
açucareiros.. apanha-moscas. bacias 'de
latr:na, bandeijas banheiras. biscoiteiras
'ides, botijas, bules, cafeteiras canecas'
castiçais, chavenas, centros de mesa
compoteara. "cUboàê, dãcanSos de porce.
lana, escarradeiras, espremedores tileis
funis, garrafas, globos, jardneiras
ros, jarrões, lavadecioà, lavatórios leiteiras. maçaattas de. porcelana, mantaqueiras, molheiras, moringas. palite:ros
pedestais, pias, pires; polvilhadires:
porta-facas, potes, puxadores, receptáde chá; taças
culos, sale:ros: servi CO
para café, travessas, tenistas, orinóis
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
Classe 16
'are distinguir: Materiais para construdas e decorações: Argamassas, argila
,reia, azulejos, batentes, balaustres. bloc» de cimento, blocos para pavimenta,
,ão, calhas. cimento. . cal, cré, chapas
rolantes, saibros. caixilhos. Munas:
tapas Para coberturas, caixas dágua
mixas de descarga pare editos. edifica.óes premoldadas. estuque. emulsão *de
sase, asfáltico, estacas, esquadrias, estro
uras metálicas para construções, lamade metal, ladrilhos, lambris, luvas
junçâo, (ages, lageotas. material Ises
ante contra frio e calor, manilhas, mas.
es pare revestimentos de partdes, nua
feiras para construções. mosaicos. pra
l utos de base asfáltico produtos para
'mar unpermeabilizantes as argamas.
as de cimento e cal. hidráulica. pedre,
'alho. produtos betuminosos. impermeb
lilizantes líquidos ou sob mitras tomas
'ara revtstimento e outros como na pa•
sirnentação, peças ornamentais de ci
cento ou gesso para tetos e paredes
Japel para forrar casas, massas anti
ácidos para uso nas construções, par
meses. portas, portões, pisos. soleiras
cara portas, tijolos, tubos de concreto
--ésillas. tacos, tubos de vtritilaçâo. tan.
4ues de cimento. vigas, vigamentos e
.
vitafts
Classe 21
Para distinguir: Veículos o riam partes
integrantes:, Aros para bicicletas; auto-,aóveta, auto-caminhões, aviões; amor
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
(vaques. braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas,. caml.'
ahonetes, carros ambulantes. caminlaSes.
:erros, tratores, carros-berços. carros,
tanques, carros-irtigadores, carros, carieças, carrocerias, chassis,. chapas circulares para veiculosS cubos de veículos
corradiços para veículos, direção, desligadeiras. estribos. escadas . rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
'anates para carros, eixos de direção,
Saias, fronteiras para veículos, guidão.
c.a-emotivas, lanchas. motociclos. Molas.
notocicletas. motocargas moto furgões,
nanivelas. navios, ônibus, para-choques
paro-lamas para-briaaa, pedais, Pantties,

odas para bismietas, raios para bic.icle. folhas de celulose. guardanapos. livroa
tas,. reboque, radiadores para veiculos. não impressos, livros fiscais, livros en
rodas para veiculas. , seuins. triciclos, ti. contabilidade, mata-borrão. ornamentas
ratites pare veículos. vagões. velocipe. de papel transparente. astúcia, pepc/la
lés, varetas e 'contrôle do afogador e nhos, papéis de estanho e de alumie:o,
acelerador troteis, troleibus, varaes de Papes sem impressão, papéis em 'branco
carros toletes para carros
para forrar 'paredes, papel oimaço cora
Classe 22
ou sem pauta. Papel crepon. papel da
Para distinguir; Fios e Unhas de tod:i seda,. papel impermeável, papel encerado
espécie, tios e linhas, torcidos ou não papel higiênico, popei impermeável
tios e linhas em geral para bordados, para copiar. papel para desenhos, pacostura, tecelagem. tricotagem e para pel para embrulho impermeabil:tado
trabalhos manuais: fios e linhas- °bei, papel paro encadernar, papel para- esdos por processos químicos; fios de crever. papel para imprimir, papel pas
raion para pneumáticos e linha de
rafina para embrulhos, papel celofane,
pescar
papel ee'lulose, popel de linho papel
Classe 26
absorvente, papel pare erabruhar taArtefatos de madeira em geral: Argo. baco, papelão. recipientes de papel ro/as. alguidares. armações para baleiam
setas de papel. rátulos de papel. rolos
Para vitrines. artefatos de madeira de papel . transparente sacos de papel
para caixas, bandeias, barris, baldes, serpentinas, tubos, postais de cartão
)atedores de carne, caixas, caixões, cal,
e tubetes de papel
rotas, cavaletes, cunhas,- cruzetas cubas,
Classe 39
caçambas, colheres: cestos para pâes Para distinguir: Artefatos de borracha,
vapsz pare cozinha. cabos para ferra- borracha, artefatos de borracha para
mantas, cantoneiras, engradados. estra. veículos, artefatos de borracha não tas
esteirinhas, estojos, espremedeiras cluidos em outras classes: Arruelas, ar
embalagens , de madeira, escada, for. golas, -amortecedores, assentos para cairias, guarnições para porta-blocos deiras, borrachas para aros, batentes de
guarnições para cortinas, guarnições de cofre, buchas de estabilizados, buchas.
madeiras para utensílios domésticos btichas. para junt
. elo, batente de parta,
malas de madeira, palitos, pratos, pi. batente de chassis; btcos para mamadoi•
pas. pinos. puxadoreá, prendedores de
braçadeiras, bocais, bases para teroupas. pásinhas. garfinhos e colhemi ras,
lefones, borrachas para casrinros
para sorvetes. palitos para dentes, tá. triais,
borracha para amortecedores,
.oas de passar roupas, táboas de carne
bainhas de borracha para rddeas, cochira
tonéis
torneiras,
tambores,
tampas.
•
de motor, câmaras de ar, chupetas, corsuporte de madeira
dões massiços de borracha, cabos paro
Classe 29
Escavas comuns paar banho, para lim- ferramentas. chuveiros, cakoa de boir
par frascos, chaminé, escalas, espingra- racha, chapas e centros de mesa, cordas janelas roupas; teto; escovões, espa- das de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borranadores; esfregões* e vassouras
cha para máquina, copos de borracha
Classe 35
Couros e : pões preparadas ou não, ca- para freios. dedeiras, dczentupideiras,
murças, couros, vaquttas, pelicas, e ar- discos de mesa, descanso para prateai
tefato dos mesmos: Almofadas de cota encostos, embolo& esguichos, . estrado%
mos, arreios bolsas, carteiras, caixas, esponjas de. borracha eat quebralacto
chicotes de couro, carneiras, capas para para orneiras, fio á de borracha ECO%
álbuns e para livros, embalagens de fôrmas de borracha, guarnições pare
couro, estojos, guarnições de couro para automóveis, guarnições para veicaloN
automóveis, guarnições para porta-blo- atic.heias 'para eccolares, lâminas ck
cos. malas, maletas, parta-notas; porta, borracha para degraus, lislias de bois,
chaves.' porta-níqueis, pastas, pulseiras racha, mamplas, maçanetas, proSeSo.
de couro, sédeas, selins. sacos para via- rea para Para-lamas, protetores da
gem, sacolas, saltos. solas--e solados para-choques, pedal do acelerador, pada) de partida. Pera.s para brtrinee,
tirantes para arreios e valises
pratir_hos, pneumáticos, pontas de borClasse 38
Aros para guardanapos de papel racha para bengalas e muletas, rcw."0)
aglutinados, álbuns (em' branco), álbuns masskaa, rodizios, revestimen,tos C
para retratos e outógrafes, balões (et lorracha, rodas de, borracha para
ceto para brinquedos) blocos para deis', sanfonas de vácuo, suportes "e..:s
cOrrespondência, blocos para cálculos notor. sapatas do pedal do breque, rc7
blocos para anotações, bohinos, brocho sembaio e isolador, 'suportes, sert0A
reis não impressas, cadernos de escre. pneumáticos, suportes de câmbio, santJ
ver, capas para documentos, carteiras. tonas de partidas, saltos,. solas e so/adcal
salsos de papelão, cadernetas, ceder. de borracha, surdinas de borracha pa3
aos, caixas de cartão, ceitxas para pa, aplicação aos Ros telegráficos e telefôpelaria, cartões de visitas, cartões c o nicos, travadores ,de porta, tigek2,
-merclois,atõnd feric- tigelas, tampas de borracha- para contas
tolina, cadernos de papel me4mettrado gôtas. tiras de borracha para elahu:73-,
ção de substâncias quIzalzao
e em branco para desenho, cadernos
Classe 40
esclares. cartões co, branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca. Móveis em geral, de metal, vidro, L7's
dem% de lembrança, carretes de pa- aço, madeira, estofados ou não, incha
pelão. envelopes. envólucros para cha- sive móveis para escritórios: Armário!l
rutos de papel, encadernação de papei armários para banheiro e para roupa(
eu •papelão, etiquetas, folhas Wien. usadas. elmofadas, acolchoados paça
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premeis bancos, balcões, banquetas. armas de brinquedo. baralhoa, bolas saiae, canecos, chinelos dominas. achar- metem aborta, sungas, atolas ou alas%
bandeias domiciliares, berços, biombos, para todos me esportes, bonecas, árvo- as. fantasias. fardas para militares ao- toucas, turbantes ternas, uniformes
cadeiras, carrinhos para chá e caia res de natal, chocalhos, discos de arre- caiais fraldas, galochas gravatas. gore vestidos
conjuntos para d,otatitarlos conjuntos mésso desportivo, figuras de aves e ros, caos de [ingeria laqueias, leques
Térmo n.9 771.937, de 7-10-1966
siara sala de Jantar e sala de visitas. aves e animais fogos de armar. 109as luvas, ligas, lenços, mantese. 013103;
D.A.D.O. — Distribuidora Aérea
Conjuntos para terraços, fardim e praia. de meaa, luvas para esporte, miniatu- al:tied, mantas mandriara mantilhas Pa
Diários Oficiais Ltda,
(conjuntos de armários e gabinetes para ras de atsrallios doosésticos, mascaras
-letósga.pnhoruvelais
São Paulo
copa e casinha. cama& cabides. cadeiras para esporte, nadadeiras. rédea para neugas, ponches. polainas. pifa:nas pugiratórias, cadeiras de balanço. caixas
pesca, tamboretes e varas para
nhos, perneiras, quinam:a regala'. 'D.
A.
j2.0..IIESTRIBUI
EORA
lie rádios- colchões, colchões de moias
Oese?+
robe de chambre, roupão. sobretudos
dispensas, divisões, divans, discoteca
Classe 50
AtRBA.
RIOS
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Manei
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- _ Todas os artigos não incluídos nas suciares aborta, simgas stolae ou atacas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
classes precedentes
toucas, .urbantert ternos, uniformai
abainhas, mesinhaa para rádio e televie vestidos
-Termo n.o 771.926, de 7-10-1966
Nome Comercial
são, mezinhas para televisa% molduras
Classe 32
Syivius Indústria e Comércio de
para quadros. porta-retratos, poltronas,
Pare
distinguir: Almanaques, agenda
Tèrmo
771.938, de 740-1966
Aparelha de So mLtda.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chainuárioa, álbuns impreasos, boletins, ca
D. A . D . O . — Distribuidora Aérea
Guanabara
paus. sofás. sofaacamas travesseiros e
edições impressas. revieras 6,
Diários Oficiais Ltda.
vitrines
:aos de publicidades. programa radiosao Paulo
Classe 44
fanicas. rádio-televiskmadas peças teaArtigos para fumastes, como: — Fumo
D. 4, D. 0;
trais e cinematográficas Pragas:~
em fõlhas, em cordas, em ralos, picado,
~CUIM
•
desfiado, migado, acondicionado em Ia.Classe 32
Termo n.9 771.933, de 7-10-1966
tas em pacotes ou em outros reciplenDiários oficiais
Classe 8
Fábrica de Casimiras Adamastor" S.A.
quilhas, piteiras, ponteiras para charuAparelhos de som . e" imagem
tos e para cigarros; cigarreiras e bõleas
Termo
771.939, de 7-10-1966
São Paulo
para fumo, residuos de fumo e rapé
D.A.D.O. — Distribuidora Aérea
Tânia
na
771.927,
de
7-104966
palhas e papéis paar cigarros
Diários Oficiais Ltda.
Gentil A. de Menear
Classe 46
Sala Paulo
Maranhão
Para distinguir: Amido, azia azul da
Prassia. alvaiade do zinca abrasivos
alçado preparado para limpar metais
Pé a ,11 le 18 11
detergentes. espreenacetes estrato de
ao Paulo.CapitiP
anil. fécula para tecidos. Matosos de
%atai 1., do Meneses:1
cara e de madeira, goma pare tavan
Caxias • aarannia
daria. limpadores de luvas, liquido: de
Classe 33
branquear tecidos liquidas mate-gorda
:Titulo de Estai:alceie:tinto
em paia mapas e mata óleos para roa
Ténnos na. 771.940 e 771,941, de
pas olelua. óleos para limpeza is carClasse 41
7-10-1966
ros. pós de branquear roupa. salicato
Café torrado e moldo
Gema S.A. — Equipamentos
,ie sódio. soda cáustica. sabão em Pó
Industriais
gaba° comum. sabão de esfregar e ar –têrmos na. 771.930 a 771.932, .1
São Paulo
ponáceos. tijolos de polir e verniz
"
7-10-1966
pare calçados
•
Roberto Carlos Braga
Classe 48
São Paulo
C..~es: 23, 36 e 21
Para distinguir: Perfumes - essências, exInsígnia de Comércio
tratos. água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
rirmo na 771.934, de 7-10-1966
0.5 D5UPLI
água de rosas, água de alfazema. Agua
•
1".onfecções "Louancia" Ltds
para barba, loções e tónicos para os
São Paulo
Classe
9
cabe/os e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores Instrumentos musicais de coroa e suas
LOVANCI.
de penteados, petróleos, óleos para os partes: violão, lira, órglao ha:non/os
•
cabelos, creme reluveneaceate, cremes cravos, espinetas, citaras; violinos; via
Indarbria 3rael1atra.
•
gordurosos e pomadas para limpeza da las; harpas: Manem violoncelos; contra
Classe 8
pele e "maquilage depilatórios, deso- baixos, benodlinas rabearas guitarras.
Clame 36
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz Instrumentos musieats de aproa meta- Paia distinguir: Artigos de acararia Aparelhas secadores para fins iradas
e talas aratmade ai não. lápis para ecos ou não e suas partes: barítonos: e roupas feitas em geral: Agasalhos. Ciais, filtros, estufas, ventiladores, aspa.
radares registros e Matam de
pestana e sobranceillms, preparados para saxarompas. saxofones, trombones de aventais, alpargatas, anaguas blusas
.velocidade
embelezar dlios e olhos carmim para rdstIo; clarins; trombetas; cornetins: botas, botina*, blusões. boinas babaClasse 6 •
o rosto e para os 'ANA, sabão e creme clarinetes: pifaram flageolets. flautem douros. bonés. capacete& cartolas, carapara barbear, sabe liquido perfumado oboés; heliconsi rrompeu de pistees: puças casacao, coletes capas, chatas. Máquinas para fins industriais; Trans.
ou não, sabonetes dentifrícios em pá. gelam gaitas de beca: ocarinas: chata- cachecol& calçados, chapéus. cintos portadores pneumáticos máquinas seca.
pasta ou liquido sais ',adumados para meles; outros instrumentos musica* netas, combinações ~Olha& elikas tiaras e separadoras maquinas de estamo
banhos, pentes. vaporizadores de perfu- gaitas de fole: harmoniuns: adufes; ,*a de penhorar e de crianças. calçam cal- par, coifas para rabaquines silos, bolas
me escovas para dentes, cabelos, unhas
lonas harmônicas e castanholas
ça& camisas, camisolas, cambetas lias rotativas separador. se maquinal
ventiladoras
e calos. saquinhos ,erfurnados, preparacuecas ceroulas, colarinhos, arem
Classe
36
dos em põ, pasta, líquidos e Hiatos
saias, casacos, chinelos, dominais achaTitaras
na
771.947,
de 7-10-1966
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
para o tratamento das unhas, dissol- e roupas feitas em geral: Agasalha vas, fantasias, fardas para militares. coTogo Benedito Martins Ramos
ventes
e
vernizes,
removedores
da
ant.
Silo Paulo
aventais. alpargatas, anáguas, blusas. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorcuia, glicerina perfumada para 03 cabe- botas
ros. jogos de angarie. Jaquetas, lamas.
.botinas
blusões,
boinas
babalos e preparados para descolorir unhas, louros. bonés. capacete& cartolas, cara- luvas, ligas lenços, mant6a, melai
cílios e pinta ou sinais artificiais, óleos ouçaa casadas coletes, capas. chalés: mai& mantas mandrilo, mantilhas paamua W0 WOOL
para a pele
achacais calçados a.hapéna, cinta letó& palas. penhoar, pulavas, pelaram
S'áa
Palao4apitlal.
Classe 49
cidras. combinações. corpinhos. calças peugas. pouches polainas. mana pa.
Para distinguir jogos, brinquedo& pai. le embora e de criança& calçam cal- ah" Perneiras quinamos, regalos.
•
atempas e artigos desportiva: Auto- ças camisas, camisolas camisetas robe de chambre, rolpla sobretudos
Classe
33
Titulode Estabeleci:nata
tomavas e veicules ae brinquedos. cuecas ceroula& colarinhos, cueiros suspensórios, saldas &banha ilantlálias
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar sus oposições ao Departamento
Nacional dsa rjapVáxiade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. o 771.942 de 7-10-1966
Gema S.A. -- Equipamentos
Industriais
Sãe Paulo

Classes: o, 8 e 33
Sinal de propaganda
Termo n. 9 771.950, de 7-10-1966 WIABE — Imóveis, Administração,
Bens e Empreendimentos
Limitada
São Paulo
9

ALI1lIIETISTR.kÇX09
NS E >41' REEN D/
MENTOS Ia' I)Az,
Nome Comercial
Termo n. 9 771.943, de 7-10-1966
Gema S.A. — Equipamentos
Industriais
São Paulo

Termo n. 9 771.956, de 7-10-1966
geras. máquinas toscadoras ordenado•
ras mecanicas, raladores mecânicos, rei- çipcinato de Andrade ' e Urna Rosa de
•.
Oliveira
!os compressoras par, a agricultura
São Paulo
sischadeiras, semeadeiras, secadeiras
anrcadores de tem tosadores de gra
ma, tratores agricolas, válvulas para
C EIRA LEI D'S
máquinas agrícolas:
Classe !.8
Termo n. 9 771.949, de 7-10-1966
Para distinguir; Perfumes, essencias. exRestaurante do Aeroporto S.
tratos, água de colônia, água de toucador, água de . beleza, água de quina,
água
de rosas, água de alfazema, água
USTAURADTTE 10
para barba, loções e tônicos para os
AEROPORTO S/A,
cabelos e- para a pele, brilhantina, ban,
dolina "batons", cdsMéticds, fixadJ:e:
de penteados, petróleos, óleos para os
Nome Comercial
cabelos, creme reluvenescente, cremes
gordurosos e pomadas para limpeza da
Termo n. o 771.946, de 7-10-1966
pele e "maquilage". depilatórios, desoJoã o.? Benedito Martins Ramos
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
São Paulo
e talco petturnacc ui não; lápis
pestana e sobrance.ilhas preparados para
\ SERRA DO LUM1
embelezar cílios é & lios. carmim para
-o rosto e para 3s , ábios, sabão e creme
Clawe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, pas. para barbear, sabãS) perfumade
satempos e artigos desportivos: Auto. ou não, sabofietes. dentfricios em pó.
tomóveis e veiculas de brinquedos pasta ou liquido,. sais pei fumados para
Irmas le brinquedo. baralhos, bola: banhos, pentes, vai)orizadores de perfunar;' todos os esportes, bonecas, árvo. me ,escovas para dentes, cabelos, unhas
rex de natal, chocalhos, discos de erra e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó, pasta, líquidos e- tijolos
medesportivo, figuras de aves
aves e animais, logos de armar, logos para o tratamento das tinhas, dissolde mesa luvas para esporte. miniatu ventes e vernizes; remowedores da cuti-as de utensílios dOrnéstIcos, máscaras cuia, glicerina perfumada para os cabesaro esporte, nadadeiras, redes nata los e preparados para descolorir unhas,
;ílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
pesca. tamboretes
varas :a-para a pele
Têrmo n. o 771.951, de 7-10-1966
Termo n. o 771.958, de 7-10-1966
Imóveis, Administração,
IMABE
Companhia Brasileira de Malte,
Bens e Emprendimetnos
Indústria e Comércio Maltebrás
Limitada
Guanabaar
São Paulo•

Têrmo n. 9 771.960, de 7-10-1966
Importadora Comércio Indústria
Weld Limitada
Çaianabara

'nclúsWa 3rasileira
Classe 31
Mangueiras
Termo n. 9 .771.961. de 7-10-66
Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro
Guanabara
Atas da Sociedade de e,ologia,

do Rio de janeiro'
Classe 32
Para clistinouir; Almanaques, agenda:
anuários, álbuns impressos, boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, tfx
gãos de publicidades, programas radio
fônicos. rádio-televisionadas, peças te*
trais e cinematográficas. programas
cirrenses
Termo n. o 771.963. de 7-10-66
Alves Michalski :5 Cia. Ltda.
Guanabara

Classe 7
Maoumas e utensilios p ara serem usa•

das e xclusivamente - na a gricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos me•
caniços e em p ilbadores combinadts•
a rr ancadores mecânicos para agricul
tura batedeiras para ceerals, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para, arroz, charruas pare agriceltura cultivadores, debulhadores
destnesdores, desente g radares: esmaga
dores p ara a aerieultura esearrificado
res encbovdeiras. facas pare máquJ
na• • agrícolas ferradelras gadanhas
garras nora tirado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras pare
agricultura máquinas Inseticidas, má.
quinas va p orizadoras, máquinas rk
fundir, máquinas niveladoras de terra.
ma q uinas perfuradoras para a agricultura máqeinas de planear. motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar. de sanear; para esfaltra; de
torquir. de triturar, de esfarelai terra.
para irrigação, para matar formiges'e
Outros Insetos, para borrifar e puhrerimu desinfetantes, para adubar pare
agita, e espalhar palha, Para colher
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras Para %as agricoian, de
Cortai.árvores, para espalhar. para Capinar. máquinas combinadas ware Sr
2ffer e cultivar, de deshanar Dera es
sacar, máquinas e- ancinhoe para forra

OIEGNA

I 11 A 13

•" Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, edificações premoidadas, estuque, emul gão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrur uras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedraguuho, produtos betuminosos impermeabilizantes liquidns ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pa•
vimentação, peças ornamentais de cimento' ou gerso para tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anti
ácidos para uso naã construções, par
qustas. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação Can.
mies de cimento. vigas, vigammteis e
• -9, A.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classs 36
borracha
Sandálias
Termo n o 771.€4. de 7-10-66
Cia.' Ltda.
Alves Michalski
Guanabara

ALKI
Classe 43
Aguas artificiais cmsurz.:8 minerais e naturais, a saber: caldo de cana; essências
para refrigerantes; gasosas; guaraná;
laranjada; limonadas; refrescos de frutas; refrigerantes sodas sucos de
frutas e xaropes
Termo n.° 771 962. de 7-10-66
Sociedade de Biologia, do Rio de Taneiro
Guana1-ara .

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clás,e 36
Sandálias de borracha
Têrmos as 771.965 e . 771.966, •de
7-10-66
•
Elevado as - Warsas‘ do Brasil Ltda.
Guanabara,

VARSAL
MDÚSTRIA BRASILEIRA

Sociedade de Biologia
do Rio de Janeiro

5
4..ouseim-is de cons,,ic.;,-,0
relhos de ar COrtri ; 4:Yat ,.Citl,
éricas. catTmain 1, - ,
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das elétricas,
resistèncias elétricas, sereias de alarme, tomadas e
interruptores
axas
Perragen. terramentwdeteria engata,
osstelwir. em &e.ral e (nitris,' erEgas
wnial e Cabe Aiita telt/ yr:ama, a:r
tcaçÕza de metal. abridt= da latas
aroma liso' ou tarpadca orwd•eisoe. 4çca.
coretos; kat=as, bigorns.J% baãeloa
harifeilaa, Inámr, twidea, binstros~..s,
bules; casizaboas cadew:103. cas'aça1.3,
Quase wira pedreire correntes; cabides
ctaymr ceemas23 chaves de pont=
coherdlen 92TZ etscanrnmto, e~r,•
d. metal para portões, caiam cts
cereç&.s, canems, cipoz, eacItspts
Paro. ocomó.ictotismwto do alimentria
mear'. chaves de tenda chaves tsgresa
ce!del:tea, caçarolas. etaleiran, ca3iteW
res. ccacinn ccatiores: distintivo.% do,
headiçass ennadm, enxadõm esierm
cagavas, esgu.:cbos. eateites para retos
ef boa.estercsa para arreios, !numadeiras; formaen. Smees. terra pare :onze
caDms ferrolhts. bus. tacões, Pecha
.duras ferro coesu.n carvCo, te:meeiras
funis fôrmas para doce., freio pa,a
mero-2'2a da ferro, frigideiras; ganchos,
estilas: gar‘us, ganchos para quadros'
gorei:. para darrvagens: ir:signims; 11tr.::% lâminas. liro reiros. latas da lixo.
ja.rrar.: tnachad,aliz,... molas para pra
ruolas para vere7mnas. Martelos dor
rema inatneds; mista!has; puas: pós, p2e.
ce-irae. porta-pão. porta-Jias. paliteiro!)
goo, parafusos, Slcaer,, Paria-Çlèl?i
panelas, rold:.,ans, ralos para pias. rei):
tes. regadores; „erviços de châ e cate
serras, •:errores. sachos sacarroiha; te
souras. talheres atlhadeiras, torqueze
tenazes. cavadeiras. telas dt arame. tor
nelras. trincos, tubos para encanamento
trilhos para pinas de correr, taças.
travessas, turibuios.: vasos. vasilhames

d

V¢tr1101 a

Térmo u. 771.967. de 7-10,66
Roma Vir.gens e Turismo Ltda .
Riu Gr.rde da Sul

RIU UFEES
WISvii`
Nome
Tèrmo n.° 77 1 . ,;6g. de 7 - 10-66
Roma Viagens e Turismo Ltd;
Rio Grande do Sul

Termo n° 771.973. de 7-111.(1'.
Godofreda Poppst
52/a Paulo

aleiras, carrinhor para chá e café Teamo nS 771.tl ç•J. de i-i0-Gõ
Forne:C2
zonjuntos para dormitórios, conjuntos Venda — Rep-res,nrações
Mercantil Lttia.
para sala de jantar e sala de visitas,
GuawN,ra
:onluntos para terraçoA lardlm e praia,'
jonjuntaa de armários e nabinetes para
opc e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias. cad2isaa de bé.lanço, caixas
de rádios. colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivant• ihaa, estantes. guarda-roupas, mesas.
,rnesini.as mesinhas para : ,110 e tel.tviC:asses: 3 e 33
' t•io. mesinhas •pare televisão, mo:claras
riet110
; para qtm:fros porta-retratos. polirooas•
tèrmo
n.°
771.951,
de 7 - 10--W
i•1 poltronas-camas, prateleiras, porta-cha,
nem, sofás. sofão-camas. travesseiros e Importadora e Ex..portadora
Ltda.
1
vitrines
-1 7-rino n. 771 979 de 7-10-66
Wolf Gryner
GiurN.i;

JESTIVR
eld E LUZ

111,

Ai(

ITosj

.GAIRCA

-H
Cif
Tèrmo n." 771 974, de 7-10
Wolf Gryner
Guarifnara

("hiz

3MSTa1A. BRAMEM,/

taxai nt

Classe 41
Laran;as. banan.ss, tangerinas, abae
tes, uvas, pêssegos, peras, maçãs O
mangas
•• .-Chisse 8
'
Urino
a5
771.995
de 7-10-et
Produtos útkos em geral: armações
para óculos, leutn orfaltnravii, máqui- Chicago Bridge. S. A. Engenharia G'
Construções
nas e iiporellns ''ticos t óculos
fiunnabarn
Tèrino n. 9 771. 077. de 7
Wol; Gryne
eNcago BrIdge S. A..
Guai:.,bara

-Up - Ocufae

Cl:eise,: 3. •It.) 11 e 33
Titulo dr estaeleciinewo
Tèrtno n.`' 771.975. de 7-10-66
Wolf Grx, neGua bar'

anEenhacr in e Lons2JuGõ

(71)40 15;

o

Nome ce.mnerciai

Cl.isse F
em g e'.:11 : armações!.
Produtos
para óculos, lentes orf.álmicas, .máquinas e ,,iparelhos rIticos e óculos
- n." 771 1.`ir , de 7-10 86

CLISSCS: 8, 10, 14 e 33
Titulo de 'estabelecimento
Te-'.' •= n" 771.976. de 7-1J-56
\Volt (htner
'Guaraitrn

Tênno n° 771.906, de 7-10-66
Caves
Caç.-linho
riorttigal

f

Classe 8
Produtós óticos em perait armações
92neue .miaTparz 6culM, lenSea orfúlmicas, nságv,11;
nas e aparelhas &iam e óculos
Ii
•
Térmss
n.°
771.983,
de
7-10-66
Ciasse,,: 'I AO, 14 e 33
Lojas Cesteio Copo Lide
Titulo Ele esu112ciwzato
•
Patsarr1
Termo r:.'" 771 .982. de 7-10-Z
Mercantil Caste:p Branco •
ParanIt
LOJAS CALO

1

DO r,

0,10,0 1:

Ç ''

D ak '"*"".

Cla.sse
Vinhos
T:rrao:.

771.9ç"." a 772.003, 4.12
7-1046
k,..-binislan R112111=2
Srlo Paulo

COPA.

REMEI

Nome comercial

dc 7-1M6
A, nçmf:t.rt:
Cciosts%çõw
Guartsbzn

UTAMEIL

Ume e 5 77

alcripa PrEco
Classe N

Para- distinguir: Adma.noques, agesusc.
anu:1nm, álbuns impressor,. bolethts. ca.
tálogoa edições imp?essar, revistsz. (5,7
gãos de publicidades,. programa -adio
fônicos, rádics-telerisiom,r1as. pecas Mntrn-.0 á eiwartatogrâficas, rograrems

;.)

Classe 40
'Móveis ci.: gerai.. de estai, ioro, de
'aço madeira, estofada3 o7.1 n2o, incha.
.-;itre móveis para escritórios: &roi:rios.
artaÊncs pawa Imitei:a e [:,tra
azsder alsankadaa ocalal.'twItta 5ara
rat5wra. e=con, ba1cõe%
hnindz-las darciicilisees, IserçQ 137.25crs.

CG1f8R.C2C
Classes: lá e tZ;i:

04,/a. ÕRÂMEC 0.:n2
Cagas 17
Retlarts para =Neto, oLatsíadas
axislaUs, dual:e:12n pAsy, Caect2. rel`4,5
f=rachatsd",
.
1 diwza (2,3 carfz

1800 Sagund&-taira

-ARI° OFICIAL (beça° rir)

CAS DEPOSITADAS
Pu p licaçao falta de acorda oom o art. 120 do Código da Propriedade nactustrial Da dato da publicação começara
t)urante esse p razo -poderás) (apresentar suas aposições ao Departasmonto
• curral o prazo de O diaa para e deferimento do pedido.
' Nacional en Prop riedade Industrial aguai% que se lula arena praiuelleadoe com e concessao a teglatro requarfaa

taerços para mataborrão, borrachas Para
colas, brochas para *senhos. cofres.
canetas. Canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papei carbono:
Carimbos. cara/abadares, cola para papel.
Caiadores, compassos. cestos para corsespondência. desenhadores, duplicadoaias dassaores, estolas para desenhos,
estofos Para canetas. estojos com minas.
esquadros. estojos para lápis. espeto.,
estiletes nara papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever. a-libres
para lapiseiras goma arábica. grampeai
dares lápis eia geral, larsseiras.
quinas clara apontar lápis, minas para
afites, minas para penas. máquinas de
escreveu. máquinas de calcular. maqui
Cem de sornar. máquinas de ~Indicas
atiapiaa. raspadeiras de borrões. .aencils
percevejos para papéis, perfuradares
muita-gatos, Porta-tinteiros. porta-cario)
Broa mota-lápis. porta-canetas. aorta
cartas. prensas oreadedores de papéis
para mimeógrafos, tintas é tinteiros

Térinc; a 772.001 á 772.004, de
7,10-66
• Estanislau
Sjte) Pau ;0.

EM
F nclastria Brasileira

Classe 17
rtiqos para escritório. almofadas para
carimbos almofadas para tintas, abri
cartas, arquivos, borrachas
:sarças para mataborrao. borrachas pare
:alas, brochas Para *senhos, cofres
.aneras, canetas tinteiro, canetas par:
lesenbo. cortadores de °anel carhonas
sarianbos, carimbadares. cola para papel
:dadores, compassos. cevas ciara- cor
aesaandência desenhadores. duplicado
-e, datadores. oara desenhos
Classe 32
tstolos para canetas. estofos com minas
Para distinguir: Álbuns, almanaques, esquadros. estofos para !ánls. espetos
anuários, boletins, catálogos. (ornais satiletas para papéis. fu radores. titat
garros. peças teatrais e cinesnatograli- nara matutinas de escrever grafite,
eas, programas de • ráalio e televisão para lapiseiras poma arábica. grampea
publicaçõea revistas. folhinhas • troaras lares. lá p is era am.al. lapiseiras ata
aulnas pare apontas l pls. minas mire
sas e programas ircenses
araiftes. minas para penas máquinas de
Classe 38
escreves máauinas de calcular, tnactui
Aros para guardanapos de papei ias de somar. má quinas de multiplicas
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns nata gatas, porta tinteiros. porta - cariam
para retratos e outógratOs, balões (ex- aos, aorta-lápis, parta-canetas. porta
ceto para brinquedos) blocos para sartas. prensas p rendedores de papéis
correspondência, blocos para calaulos riercevelos p ara napéis. perfuradores
blocos para anotações, bobinos, brochu- .-énuaa raspadeiras de borrões. secaria
ras não impressas, cadernos de escre. 'Pata mimeógrafos, tinta e . tinteiros
'ver. capas para documentos, carteiras,
Classe 32
caixas de papelão, cadernetas. cadea Para distinguir: Almanaques. agendas
MOS. caixas de cartão, ca:xas para pa.
I nuários, álbuns im pressos. boletins co
•
pelaria, cartões de visitas, cartões e0. álogos, edições impressas, revistas, dr
marciais, cartões índices. confeti. carde publicidades. programas radio
tolina, cadernos de papel , melimetrade Anicos r ádio- televisionadas. peças teae em braneo para desenho. cadernos trais e cinematográficas programas
esclares, cartões em branco, cartuchos
circenses
de cartolina. cr9as Pleao 9ráfica3. ca
Classe
38
-dernOslmbaç,cetv
palão. envelopes, envólucros para cha Aros para guardanapos de pape
autos de papel; . encadernação de pape aglutinados álbuns (em branco) álbum
retratos e autógrafos. balões (ert
sais papelão, etiquetas, fealhap índices para
cato para brinquedos) blocos' para
%lhas de celulose. guardanapos. livros aorrasp
blocos para cálculos
stao impressos, livros fiscais, livros de blocai ondência,
p anotações, bobinem. brochu
contabilidade. mata-borrão. ornatsantos ras não ara
impressas, cadernos de eecre
de papel -transparente, pratos, papeli- ver. capas
para documentos. carteiras
nhos, papéis de estanho e de alumin:o
caixas de papelão, cadernetas, cader
papéis sem impressão, papéis em branca
nos, caixas de cartão: ca:xas para pa
para forrar paredes, papel almaço com Waria, cartões de visitas cartões
ce
ou sem pauta, papel crepon,. papei de merciois. cartões
indicas,
confeti.
cai
ned, papel impatme.ável, papel encerado
papel nigienico. papel Impermeável tonna. cadernas de papel melimetraca
para copiar, papel para desenhos, pa- e em branco para desenha cadernos
esclarea, cartões. em branco, cartuchos
pel para embrulho tinpermeabinaada de cartolina, copas
planográficas, ca
papel paro encadernar, papel para es- detraia de lembrança,
carretes de pa
crever. papel para- iin2rfialr, papel pa- peita envelopes. envólucros Para charafina para embrulhos, papel ce1ofane rutos de papel. encadernação de pape
papel celulose. pope] de linho papel nu papelão, etiquetas, %lhas Mica:
ebsorvente, papel para embrahar ta- fõlhas de celulose, guardanapos, livros
baco, papelão, recipientes .de papel to- não impressos, livros riscada livros de
netas de papel, rótulos de papel, rolos contabilidade, mata-borrão, =mentos
ae papel transparente, sacos de papei
papel transparente, probos, papel'.
sernentinas, tubos, pastais de cartão ilhoa papais de
estanha e de alumia:o
e -ti:betes de papel
Papéis sem impressão, P apéis em branca
Classe 50
para forrar paredes, papel olmaço com
YMVreSSOS C i li geaal
nu sem nauta, nane] crenon, tasael

seda. papel impermt. aval. papel encerada Publicações. revistas, folhinhas impre,
sas e programas circenses
anel higiênico, pope impertasáve
Classe 38
•
para copiar, papel para desenhos, pa
guardanapos de PoPd
ael para embrulho impermeabil:zad,
papei paro encadernar, papel para eia aglutinados, álbuns
de álbum
mo),
rever. papel para imprimir, papel 9a. para retratos e autógrafos. baiões (ama
-afina para embrulhos, papel celofane cato para brioquedos) blocas paan
papel celulose. papel de linho papei cOrrespondência, blocos para calculai)
absorvente, papel para emarahar ta- blocos para anotações, bala/nos, brochabaco, papelão. recipientes de Papel ro- roa nãO impressas, cederam d. escrede papel, rolos ver. capas para documentoo, cartearas
setas de papel. a* papel transparente. sacos de papel caixas de patielato, cadernetas, cada,
serpentinas tunas. pastais de carae nos, caixas de cartão, maneis para papelaria, cartões de visitas. cartões
e tübetes de papel
marchais, cartões indicara confeti, firaClasse SC •
toma, cadernos de papel caelimotrada
-Impressos em geral
a em branco para dasersb0, cadernos
asclores, cartões em branco, cartuchos
Tiamos as 772.005 a 772.008, de
7-1066
de cartolina, copas planograficas,
Estanislat. Meliasas
:ternos de lembrança, carretais de pe.,
pelara envelopes, esavétlucros para cure
•Suo Paulo
rutas de papel. encadernação de papo
au papelão, etiquetas. Rilhas trances
tõlhas de aduane. guardanapos. livros
não im pressos, livros fiscais, livros da
centablildade. mata-borrão, arnamentoo
le papel transparente. pratos. Partoã•
lhos, papéis de estanho e de alumia:o
aapéis sem impressão, papais em branca
sara forrar paredes, papel almaço coas
lu sem pauta, papel crepon. papel de
.eda, papel impermeável, papel encerade
impei higiênico, papel impermeavol
Imre copiar. papel para desenhos. pa•
sei para embrulho impermeabitzada
QINl paro encadernar, papel para oserever. papel para imprimir, papel pa.
atina 'para embrulhos, papel celofana,
indústria Brasileira
papel celulose, pope) de linho papel
absorvente.' papel para ernbruhar faneco, papelão, recipientes de papel r o
Classe 17
papel, rótulos de papel, roles-setad
de papel. transparente, sacos de papel
Para distinguir: Abridores de carta. ala
sertentinas, tubos, postais de cartac
vaneas para reoistradoses. arautvos,
e tubetes de papel
matadas para carliabos• e par tinta ai
fineteires, 'aguarelas apagadores, apon
50
ImPráls
çsisa:ss e'emgeral
.adores. berços ara mata-borrão. Isro
shaa para cola e desenho, canetas. es
'nina() ra, 772.0'0, de 7.10-6
netas tinteiros, canetas para desenhos Reenitstna Cigare.Cenfabriken
crotadres de papel. carimbos. carboac
Alemanha
zatispassos. calendários caixas para co'
respondência caiadores, cortadores dé
papel datadores. densenhadores, &scan
Sto aram lápis e canetas. espeto para pai
acta esponjeiras, estojos para lápis
canetas, estofas para minas de lapiseira

ficharias, fitas •para máquinas de aura
ver grampos oara papeis. goma arábica
grampeadores. grampos para .paatas giz
lápis era geral máquinas para aponta:
l ápis, mata-borrão, malhadores, nume
-adores. pegadores, percevejos para pa
Deis. pa pelão e tabuas porta-blocos, pe
nas de escrever. ponteiras para lápis
aaraamos para livros. pastéis ara tinte
ie desenho, retalhas para papei raspa
detra.s. régua& .registradores, separado
Classe 44
ma para livros, separadores para papeis
tímpanos, tinta para escrever. tira-liaras Cigarros, acendedores' para cigarros,
traitsferidor. tinteiros, trenas e t5Nlas aromatizados para fumantes, bolsas mira
fumo, bolsas para rapé cachimbes. carcom molas para papeis
teir as para fumo, charutos, cigarreiras.
Classe . 32
cinzeiros, estojos para -cachimbo, filtros
Pata distinguir: Albuns, 'almanaques, para piteiras, fosforeiras de bolso. isanuários, boletins, catálogos, ioruais, queiros, parta para cigarros, piteiras.
livras, peças teatrais e cinctmatográfi- ponteiras de cachimbes, porta-charutos.
rape, sacos para fumo
coe, programas de ráa..10 e televisão,
et
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Publicação Coita do acordo oom o art. 120 do Cédieo da Propriedade anciaatrini Da data da publieeeça.a eamoçard
e
giram
pudera
s
presentas
aucia
oposlçaao
ao
Departamcnto
roso
do
CO
(lima
para
o
deferimanta
da
eacclido.
Mirante
ans
tit corre o p
r,ozr.-1,--tso Aa maestro rogaerida
Vanional da Propriedade Lindustrinl aquâles que oe Julgarem prejudicadas coin

riamo ne 772.009, de 7-10-66
Dr. Roberto Weinstein
Gannabara

Tann() n." 772.01 e . de 7-10-66
Azevedo, Bento S. A.. — Coméreo e
lnda: tria
Rio G-rande do Sul

•

Indústria Brasileira
Claes:: 2
Eatrinha de ossos, reafatos, media:amen- •
tos para animais a remédios para fins,
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
hortícolas', sanitários a veterinários, suClaases: 8, 21 30 e 50
Artigos das classes ,,:tYracando-se pro- plementos minerais :sol mineralizado,
dutos confeccionados eia Fiberglass sal miseral, concentraea. mineral para
bovinos, ovinos e suems. complementos
Polyester e afins
de sais minerais, misturas minerais para
Termo- n.° 772.011, de 7-10-A
bovinos, ovinos e suínos, superfosfatos
José Taule Pinot
Termo n." 772 015. de 7-10-66
Rio Grande do Sul
Ernesto Neugebatier S. A. — Indústrias Reunidas
Rio Grande de Sul

Piratiní

oi

Ilindústria Brasilo;,"
.

Biscoitos, bolachas, cale em c em
grão, cremes alimentícios, compotas, doges, doces de frutas. figos, frutas secas,
naturais e cristaaaadas. goiabada, ge,
léias, massas alimentícias, marmelada,
massa de tomate, mil pães, sorvetes,
micos de tomate e de frutas e tortas
Termo n° 772.012, de 7-10-66
Victorino Piecinini
Rio Grarale do Sul

Fs'sni5âe
Indústria Brasileira,
Classe 43
Aguas gazosas artificiais. be:eidas espumantes sem álcool.. guaran& gasosa. es.
Oicias para refrigerantes, refrescos, refrigerantes. soda. succ de frutas, sifões e
xaropes
Têrmo n.9 772.013, de 7-10-66
-•
José Tatl'a Pinot
Rio Grande do Sul

ruVeASOg
lindústria Itrasileira
Clasee 41
Biscoitos, bolachas, anfé em pó e em
grão, cremes alimesUcioa, compotas, doces, doces de frutas, figos, frutas secas,
naturais e cristaliaadas, goiabada. geléias, massas alimenrcias, marmelada,
hiassa de tonta, ind. pães, sorvetes,
sucos de tonac: e de frutas

los co. pó. r)ata. ,iguidos e tilaloa
Mir o o tratamento das unhas. à16S0i
entes e vernizes reanuveciores da cuti
ula. glicerina Pe r fumada para os cabe
as e preparazios Para descolorir unhes
¡lios e santas ou anais artificiais. óleos
oara a pele
Termo n." 772 .G19. de 7-10:4
Chiea da Silva Tansino
Mines Gerais
CHI CA DA SILVA

NOW emaciam!
Termo n." 772..020, de 7-10-66
Estrela da So-te Lutarias Ltda.
Minas Gerais

Estrela da Sorte Loterias
CLi' -19
Bilhetes cie loteria
-Tarmo n. 5 772 . 21, de 7-10-66
Seveaina Flypolito Coleinho Vieira de
Guann n I ira

wTc
O

Indústria araaajahqa
.
Classe 413
'ara distinguir: Perfumes, czar:caies. c c.
ratos, água de colônia, ágtea de touca.
-adea. aguo de nekau, áT.,m da quina
*içam de rosca, água de alfazema. (gire
rara barba, toçÕes e tônicas peaa
:aboca e para a Pele. brilUattlaa, ban.
ioliaa. "batons" cosmaticos,
ie penteados. petróleos, 41CO2 posa tIK
abalo, crave aejuarnascento, c.remes cor'
e pomadas paro trava= de
' ele e "maquilage". r•pilatáricia, dera>
tomates. vinagre aromático, D6 de ama
talco perfumado ou não, tnaiis eara
estana e sobranceiras, preparados para
mhelezar alhos e olhos, carmim para
rosto e para os lábias, sab3o e creme
Iara barbear, sabi..`o liquido parlumadc
MI não, sabonetes, dantifriclos em pá
'esta ou liquido, sais aerfurnadas para
ranhos, pentes. vaporizadores de perlai
se. escAvas para dantes. cabelos. unhas
cílios, sa quinhos perfumado, oreoara

Tênno ne" 772.025 de 7-10-66
Newton E,o13es de Carvalho
Guanaba;a

RIR I SM3 UM I TADA

indústria arawitegra

Classe 41
Açúcar, balas. bis:eitos. bombons, La
lachas, cacau, caramelos, chocolates, eia
barra e em pó, conf-aaos. cremes alimentícios, cucas de mel, doces enfeitados, doces de frutas filhós, flocos,
flocos, goma de masear, goiabada. geléias, gelatinas, maraipan. pastilhas de
• goma, tortas e torrões
Termo n.° 772 016' de 7-10-66
Distribuidora Pc-quirnica Ltda.
Rio Granda do Sul

Iluminação e ao aquecimento: dicoc
motora carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, baiano e propale°, gás engarrafado. gas liquefeito, gasolina, gra.
zas lubrificantes, óleos cousbusti ve is
óleos lubrificantes, óleos destinados
ihuninaçgo e ao aquecimento, óleos
para amortecedores, petróleo e
auerosene

Classe 16
Para distinguir: Mataria& para contrações e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos. batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta
Co, calhas, cimento, cal, cré, chapas
solantes. caibros. caiai/hos. colunas.
-hapas para coberturas, caixas dágua,
cases de descarga para etixos, edifica:6es premoldadas. estu gue, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, atrauras metálicas para construalks, leme
as de metal, ladrilhos, lambris, luva:
de junção. lages, lageotas, material iso
!ante contra frio e calor, manilhas, mas.
ais para revestimentos de p artdea. Mo.
feiras para construções, mosaicos, faro
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar inapermeabilizantea as argamas
ias de cimento e cal. hidráulica, pedra
galho, produtos beitaninosos. impernea,
bilizacMs líquidos ou sob outras feras
rama revastimento e outros como co pavimentação, peçon ornamentais ace
mento ou geeno para tetos 6 preaedes.
papel para ?Grecs crf-a
. e. musas re2el.
ácidos para uso pa a coasertações, par
quetes, portas, portões. pisos, colcirai
para portas, tolos, tubos de concteto
telhas, tacos, tubos de vintilação.
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmos ns: 772.022 e 772.023, de
7-10 66
Betaria! S. A. — Inchioria c Conu, n. ii)
São Paulo
Classe '1
Para distinguir 'e areia: l ar: Asealtra C- esurar, poda
Classe 4'
.
Para distinguir combUstiveis lubriacan•
tes, substâncias e produtos destinadas :3

Classe 32
distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins, co
tálogos, edições impressas, revistas, (ir.
gg os de publicidades. programas radio.
fônicos, rádio-televisionadas, peças teo.
trai, e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.9 772.02, de 7-10-66
Fábrica de Cera Maravilha Japoseza
f
Guariaaare
MARAVILHA JAPONEZA
INWSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul d:
Prelada, alvaiade de zinco abrasivos
ilgodão preparado para litnPar metais
detereeentes, es p reenacetes. estrato di
anil. facula Para tec14.1s. fósforos dl
ctlra e de ina&lan, goma aura tavandoeis, lim p adores de luvas, líquidos di
branquear tecidos, liquidas mata-gorduras para ,oupas e mata óleos atara mama, oleina. leos para limpeza de cor-os. pela de bnannuear roupa, salicota
de oUlo, coda cáustica, sabão em p6. •
scbCo comum cab:lo de esfregas e Smperat.,:. c
ellolos de polir e verniz
Dera ealçadoa
nraao n.9 772.028, de 7-10-1966
Tipografia Cacique Lida
Rio Grande do Sul

CI:1552

53
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MARCAS. DEPOSITADAS
• Publicação feita de,acôrdo com o art. 130 do Código da ProPriedacie industriai. Da data da publicação começará,
a correr o prazo de 80 dias pari, o defer imento do pedido. Durartie essa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamentgi.
Nacional da Proprkdade Industrial aquéles que se julg.a.;-;,,,m prejudicados com a concesat5o do registro requerido
r éruo n.",771.027, de 7-10-1966
Abittnael Gonçalves Leal
Rio de janorie•
São Paulo

-

GAB A RI
INDTRuk ÈRAszurRA
Classe 42
Aguardente tle cana
Termo ri» 772.029, de 7-10-1966'
'Brafal"
Exportadora e Impartatic.I.,
Limitada
Guanal3ara

772.045, de 7-10-66
Termo
Pesquisa Publicidade Ltda..
Gui anl

TerCeo n.' 772.032, de 7-10-1956
Pedro Roberto Tonne-• Guanab.tsi - •

Termo a», 772.040. de 7-10-1966
iria Cabeleireiros
Guanabara

THE PUP1US

RINJ

PESQUISA

CABELEIREIRO:

PUBLICIDADE LIDA

Cless...t: 33 e 48
Artigos' de perfumaria e cosméticos

Nome ceatercia1

Classe
Conjunto musical-vocal-orquestral
Termo n. 9 772.033, de 7-104.966
Lavra — Plantio e Reflorestamento
- Limitada
_ São Paulo

Mn)

Termo a.° 772.041, de 7 - 10 - 1966
R:ria Cabeleireiros
Gsamsbaar

Termo n.9 722.046, de 7-10-66
c, Importadora. Magnata Ltda.
Guatiabarh

IMPORTADORA

BINA

Classe 45.
Para distinguir: Plantas. sementes e
mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura. Flôres naturais.

INDOSTRIA BRASIMI

Termo n." 772.036, de 7-10-1966 .
Companhia Brasileira de M-califrgla e
Mineração - C. 8, MM."

Termo n." 772.043, de 7-10-66 .–
Canadian Hocc:11sr Limited

MiAGSATA LTDA.
Nome ..t.inescial
Termo . n.9 722.047, de 7-10-66

'mportadora 'At:guita Ltda.
Guanabl,,ra
.•

C1,ts.r2
Artigos- da classe

Gwin:11,1ra

104%
Classe 18
Armas e munições de guera e de caçae piosivos: adegas, baionetas_ sarabinas chumbos para caça. cartuchos, em,
• tuche.tras, dinamite, espoletas, esaadas
espingardas. espingardas de ar com
Triciclo e de mola para arremNso
arpões, fuzis. fogos de artificio. pis
tolas pólvoras, punhais, revolveres e
sabres
crmo as' 772.030, de 7-10-1966
•
KiIling & Cia..

COMPANHIA BRASILEIRA
DE METALURGIA E
MINERAÇÃO "C,B.M.M.".
Nome Conwrs
Termos as. 772.037 e 772.038, de
7-10-1966
Comp. Brasileira. de Letalurgia
.B.
1Vliners-cão
nitatinhara

.

Termo n.9 772.019, de 10-10-66
Pais-Metal Ltda
Produtos Sider65
giC01
Pernambuco

INDÜSTRIA. BRAMEM

Rio, Grande do Sul

REN

Classe 4

•V

Classe 1
Tintas à base vinifica ou acr' ilica CE)
'óclas .as cores, para a aplicação especifica em calçados.- couros e similares
Tertno 11.' 772.031, de 7-10-1956'
Killing 5 Cia.
Rio Grande do sul

Classe 21
Artgos
classe

Minérios
Classe 5
Ligas metálicas
Termo m o 772.039, de 7-10-1966
Pensão Cantinho da Vila Ltda.
Guanaba ra
CANTINHO DA VILA

LPtsse
Substâncias .rutimicas produtos e ' preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia, vendidos sob forma de
substância química a sob forma de preparados faTinacetir'co, hm ampolas, ta-I
bletes, dragetis, supositórios e liquido I
Termo ri" 772 •.044, de 7-10-66
TOSé A IVCS r, Oliveira Ltcla.
•

AI

PAN
2

SudeiturgEcos Lt

INDeSTIILA, BaAsurfu
Nome eouscrcial
Termo n.9 772.050, 'de 10-10-66
Algodoeira Badocciense Ltda.

• Classe 41

8.tibstâncias alimentícias e seus prepara. dos. Ingredientes e allmeffitta
Têrmo n.° 772.042, de 7-10-1966
Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Limitada
São Paulo

•Pernansbuer

ALGODOEIRA BODOCCEEE LIAM
"r71 d. Brasileira
Classe /
'rima a bise de nitrocelulose em tOdas
as cores, para aplicaçfks específica era
c-alçados, couros e similares

O

Classe 46

Preparados para polir . e conservar
objetos e• abrasivos

-Classe 35
Artigos dá 'cima

Nome Çomerclui
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IMARCAS DEPOSITAD4S
PublIcacio feita de aeOrde cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da pilblicacio começará
• 'turre, O prazo de 60 dias paria deferimento do pedido. Durante eme prazo poderio apresentar suas °praieira se Departsainsate
plactonal de Propriedade Industrial aquele/ que •• julgarem prejudicados cota e ~cessa* de regUre requerido
•
em• Gmeoffeemnn.n
enno n.9772.051, de 10-10-66
importadora e Exportadora "Vitória"
/tda.
Dernambaco

Termo n.9 772.056. de 10-10-66
Indústrias Químicas Piratini Ltda
Rio Grande do Sul

Termo n.° 772.061. de 10-10-66
Teleservice Ceará Ltda,
Rio Grande de Sul

Termo n.' 772.064 de 10-10-66
Soplano — Sociedado de Planejamento
dr Obras de EngenEaria Ltda.
Rio Grande do Sul

"'ger

CARA VELL R

TELESERVICE CEARÁ

JINIPORTADORA ËXPORTADORA
-VITORIA", LIMITADA

2asse
,some curneicial
Termo n.9 772 052, de 10-10-66
Indústrias Alimentícias Esmerada Ltda.
Pernainhuiso

0ruiúáhi,a3

ninEártda
'LÉCÍO.

Classe 4,6
Anil; amido; azul da prússia e ultramar
para lavanderia; barrilhas. bcchas parz
limpar e polir; cêra para assolhos; cern
para lavanderia; detergentes; flanem!,
preparadas para limpzr metais e móveis
fósforos; goma para lavanderia e lave
deira; graxas para calçados; liquido,
pra tira rmanchas e branquear roupa
óleo par litnnez de erros; pomadas para
calçados; pasta para polir; preparados
ara lavar; sabão em pó: Nabão comum
e saponáceos
Termo n.° 772.057, de 10-10-66
Indústrias Químicas Piratini Ltda.
Rio Grp...3-> dn Sul

Loasert,s
1.- -rnio n. 9 772.06). de 1(:).-10:66-Oza Lida
Rio GiT.ndr d
u1

ORZAN
Clasw
Prestação de, serviços

Termo n.9 772.053, de 10-10-66
Meca — Representações Limitada
Pernambuco

PLnejamento e 'fiscalização de obrem
de engenharia civil especialmente barragens e obras de r dação para hidroelétricas, escadas de rodagem e obras
de arte com21ementares e, complementarmente a organizaçrio de orçamentos,
de planos financeiros e tomadas de
:xistos (a pr , ori e a posteriori) salepo
de pesc:,a1 e medicLir. correlatas
Termo n. 9 772.065, de 10.10-66
Eletro R .Iciio Ltda.

Rio Gemi.' do Sul

Termo n.° 772.062. de 10-10-66
Bolsa de Imóveis Sul Riogranden.se
S..
Rio Grande do Sul

8o/sa. de Viiidutus

Nome comercial

SOPLANO

aágrardense.

Classe 5I'
Imóveis

RE

A Su

Termo n.° 772.063. de 10-10-66
Auto Viação "Robilo" Ltda.
Rio Grardr cio Sul
Classe 8
Lustres
— —
Termo n.9 772.084, de 10-10-66
Industrial de Roupas do Nordeste Ltde
Bahia

Nsome comercial
Termo n.9 772.054, de 10-10-66
Comercial Rebeschini LtdRio Grande do Sul

nII ERCIAL 11E13(SCHiel
Classe 41
açúcar
Termo tr. 9 772.055 de 10-10-66
.
Dorowan

Pio Gr indi. do Sul

DOPAM/41V
Cl:~ 50.
Pr, st...ção de s,rviço!

Classe 46
ROBILO
kgua sanitãria; anil: amido: azul
urússia e ultramar pare a iavadeira
abrasivos quando para conservar ou po
lir eéra para assoalho, composições pa
-a limpar maquinismos: detergentes; diz
solventes para gordura: graxas pgrr
Classe 36
:alçados; lí quidos para tirar manchas
Confecções para homens, senhorai o
Classe 50
-iranuuear roupas: palhas e palhinhas
triasças
iço; soda pala lavanderiz: sabão en Transporte coletivo de passageiros por
via rodoviária
136: sabão comum; sebo-. saponáreas
Termo n.° 772.085, de 10-10-66
velas
Industrial de Roupas do Noroeste
Trino n.° 772.074. de 10-10-66
,tia.
Comercial Estreia Ltda
Termo 11.9 772.058, de 10-10-66
F)abia
Rio Grandr do Sul
FlrilV.cia Roque Gonzale.s Ltda.

IRBAL,
!ND, BRAS.

12 io Grande do Sul

o

ROQUE GONZALES
Classe 3
Medicammto,

ESTREIA
Classe. 21
Peçns c acessórios priva
geral

CIRNE
IND. DRAS.
Classe .56
Cossfeastie para homens, senhor** t
criança,

IP
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icaçáo feita da actirclo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da z3ublicacei4i =acará
o praza
õ dias para o deferia-nein.) do pedido. Durante odso prazo poderfto apresentar suas oposiçõaD na IDepav::2...=•",,,
5s1onal cin Propriedade Industrial aquêles quo sa julgarem prejudicados com a 'J,onceserão Co resistam volver-1dt
azr

Termo n. 9 772.070, de 10-10-66 1
LEMP — Laboratório Eletro Meciânico
de Precisão Lida,
Rio Grande do Sul

Têrmo n.° 772.068, de 10-10-66
Padaria Biscoitaria e Confeitaria
1nrperul Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n. 9 772.073, de 10-10-66
Livraria Saci Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 772.082, de 10-10-56
Azevedo Eo Mala Lida,

MAATEÃ,
Classe 36
Comércio de confecções em geral
Termo n.° 772.083, de 10-10-66
J. A. C. Queiroz
Bahia

ÀUND© DAS
Clusse 3
Irsemnentos de preMsão. instrumentos
c.:271tificos, aparelhes de USOs COlnuf1S,
! ,2strumentos e aparelhos didáticos, molclrs de tõd aa espécie: acess,,rios de
are1hos elétricos; aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos,
zr.!ftquinas falantes, etc., discos gravados
e filmes revelados
Termo n. 9 772.066, de 10-10-66
Eletro Rádio LEs.
Pio. Grande do Sul

AMBIENTE

Classe 41
Pão, doces, bolachas e biscoitos
Termo n. 9 772.069, de 10-10-66
Top Criações Publicitárias Ltda.
Rio Grande eu sul

vrP

CRUUÇAS
BALVAD
Classe 35

Titulo
1
Termo n.° 772.027. de 10-10-65
1 Automóveis da Bahia S. A. —
"Autobasa"
Bahia

PUNI1211MARM2
Classe 32
Material de publicidade, veiculação de
propagasda, serviços de criação e planejamento publicitari, e serviços correlatoã
Termo n.° 772.071, de 10-10-66 • Nilo A. Herrmann
Rio Grasde cio Sul

AU

C),25,a5os
egAPieT3
1t
4L4
• afj

r.905

2+31' NUTXFO
DO SUL
INDti5TRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 772,072, de 10-10-66
Indústriu ,ke Inseticidas Textil Ltda,
Rio Grande do S

2G.fe

Nome comercial

ategrantea: Aros para bicicletas. 'auto
breques, braços para veículos, Sitieis
thonetea, carros ambulantes. cernia:100d
:arras, tratores. carros-berços. mulos
cangues. earros-irtigatlees, casiro3,
nas. carrocerias, chassis, chapas cip
miares para veicules. cubos de velo/mioe.
mrrediços para veículos, direçâo, das11.
ladeiras, estribos. escadas rolastes. o.k.
,adores para passageiros e p...zia carga,
mgates para carros. einos do direção,
trek:s. 1ronteiras para V21COO.S. guidão,.
!ocomOkivas, lanchas. moteclüss. moias,
motaciclens. motocargas, nata "InrgekS.

manive.las. navios. Ônibus,
sara-1a —taa. para-brisas, Cs-=0:41.---l. Plantões>
rolas para bicicletas,, raios para 'J, .:ideieClasse 50
Tcheque. radiadores paro valculos.
Para assinniar uma empresa funerária
-r,z1a.s para veicules. selins> .21Celsis,
Classe 25
Para assinalar: estátuas, estatuetas, --dai.ta para velculos. vr.gelas.

gravuras, imagens, obras aritsicas, corõas ornamentais

Termos as, 772.078 a 772.081, de
10-10-66
Fuertes E/ Cia. Ltda.
Bahia

Classe 40
Móveis
Termo n. 9 772.086, de 10-10-66
Automóveis da Bahia S. A. —
"Autobasa"
Bahia

AUTOMCiVEIS
' CnA BAHIA( SlAj:
gUTOBASA

TOB A SA

Uacs,., 21
3ara distinguir: Veicules e suas Pariri

Nome comercial
Termos ns. 772 076 e 772:77, de
10-10-66
Fuertes f.i Cia. Ltda
Bahia

CAFE
,Classe 15
Decorações
Termo n. 9 772.067, de 10-10-66
Eletro Rádio Ltda..
Rio Grande do Sn,:

(.lasse .35
Papel e seus artefatos
Termo n.° 772.075, de 10-10-66
-Francisco de Figueiredo Castro
Bahia

app3.9 winatan eacti eoaciq 'eanbassi
aotuti seginti sagqinines-mun •slanÇat
ntegrankes: Aros para bicicletas, auto,
nókreis. auto-caminhões, aviões, amor,
;:ecedores. alavancas de cambio, barcoM
carros. ?oletes
-arre3
Trmo n.° 772.091, de 10-10-66
Frederico Reginato
Paraná

•

Inseticidas

Classe 3
anilinas
e congêneres

Classe- 50
dm empresa funerária'
Classe 25
Para assina/ar: coróas ornamentais, estátuas, • estatuetas, garvuras, imagens:
obras artiFticas
Classe 26
Caixões, pedestais, rosários, vasos
saponáceos
Classe 26
Caixões, pedestais, rosários, vasos

varetas da contrõle do alogador e

teelezaâcn. trólel& trole,tras. wzraes
welerariox. trcleis, troleibus, varaes de
ecedores. alavancas de cãmbio, barcos,
,mau treasza, a or,u1 ap oi.pla.ma

Classes: 33 e 50
Sxpressão de propaganda

• begunda-teira
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Publicagflo çaltss O acôrdo sou o aç. 180 .do C'1,':",0d
aeiVICX2Ce r.:1 U-: tr,t 1 • D 3 e12X.3
P7.1-2211ea.
COlner:C=Vó
D corres o prerp do 6 ica para o Caorimenço opeti1d2. Durar:kin C',-20 pmr ,ci
erriC.:CIV-^,2 CUM ery.-2;,Cza ao
t",locim ni Ê3 reosadado Eatittaffirli agu.010
CO ¡",213:i_srow groSud1oade3 Co= o ccoco d uc3intug

Termo a.° 772.089, de 10-10-66
Frederico Reginato
Paraná

maiôs, mantas, mandriloo, mastilhas,
etós, palas, penhoar, pu:over, pelerinaa
peugas, ponches. polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regales,'
e obe de chambre, roupão, seszetudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
;ueteres, shorts. sungas, stoias ou slacks
toucas, turbantts, terneN uniformes
e vestidos
Termo n.° 772.092, de 10-10-66
Representações Guaíra Limitada
Paraná

Classes: 33 e 50
Compra, venda e consertos de pneumáticos, câmaras de ar e demais artigos
de borracha
Termo n.° 772.090, de 10-10-66
Frederico Reginato
Paraná

BORRA.CHARIA

Nome comercial
Termo n.° 772.093, de 10-10-1966
Distilaria Silvana Ltda.
Paraná

RODOVIARIA

,

.

Termo n.° 772.095, de 10-10-66
Distilaria Silvana Ltda.
Paraná

I Indo; revitaliza o bulbo capilar c indicada também como anti-caspa
1
Qasse Ui
l,
Para distinguir: Perfumes, eesêncian eu.
11
ntratos, água da colônia, Cotia de touca.
Coa, água da beleza, i'.'.gua Cio quinc
.r
' agua te rcsue, água de aVazema, 0gt.T.:1
tiara barba. toça:-.,s e tônicos para ao
cabelos e para a pele, brilhantina, batk, dolina, "batons" cosmChcos, %nadares
de penteados, petróleos. áleas para os
cablo c-eme revarsescente, eram..., gor.
durqsos e pomadas paro 1101„zza da'
pele a "maquilage". lepilatórios, desci:`s7',7t.IR
•
,
C2,1,
&nanico, vinagre aromático, pó de arme
e talco perfumado eu não. bPis Pura
Pestana o cobrancelms, empados para
Classe 42
Para asshlala
Compôsto etabeleizr alhos e enes, carmim o°-' 3
licoroso de framboeza, figo, caju, aniz, o rosto e para os iC.bles, sab2o e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
pecego, canela, banana e hortelã
ou u.L,‘e, saiscaleces. Icargriclo3 em p6,
Termo n.° 772.094, de 10-10.-66
sr..sta eu liquido, sala rnehrmados para
Distilaria Silvana Ltda.
banhos, pent:,s, vaporizadores de perft5,
Paraná
mc; cscóvas para dec2es, cabekra, unhas
e afiles. saquinhos perfumado, prepara.,
dos em pó, p2s.•:a; 110,-.2c."03 o tilole3
pra° o tratamento das unhas, discai.
ventes c varela:3a, removedores Ca
' 1n1.00STRIA BTASILà13.,
culE.'. glicerina crçumada para co cabeloo
e preparados tICIM descolois utfacn2
cilies e pintas ou sinais atificiais, ólesta
'
para a pele
--..--n.° 772.097, de 10-10-1966
dta0:71/0
Distilaria Silvana Ltda.
cora.,;, o a,- > • , 14,

•.
Nome comercial
Termo n.° 772.088, de 10-10-66
Sabbag, Akel E Cia. Ltda.
Paraná

o

• 't1;712,'''

9e54/1EZN2

'

NPiaiana,, a ai A
OISri L AFIM VIVA:2. LTDA.
CUA COLO Mouca Tc. 20 6
rom A.or
OMITI BA
ptutAr.
COMO/JAÇAS ...Cocares,. ATO' oto
ss

Classe 42
Aguardente de cai,
Teciuo a. 9 772.100, de 10-10- 1966
Antenapar Ltda. Com . e Ind.
Pararri

arani,

„

Classe 42
Pira assinalar e distinguir: CorViaque
,

Termo n. 0 772.096, de 10-10-1966
Distilaria Silvaria Ltda.
Paraná

•

s

"‘•

fíi

_
-ÍJ

')

.CARTA'''"Lr'--

..,----.-,- 1

l,i L[J !,1 L .1! L,',\K.

LIREA DINÂMICA

•

,
p:STILARIA SILVANA LTS±

i

,NOtiUTR A ERtSIL

'

.. , ...ANU, 1. a. COM,OSTA ,,
. 01 :TI L ARIA irsVANA 111.1.
k £11.

rara distinguir: Artigos (1, vestuário:
o roupas feitas em geral: Agasalhos
rem 13:::ter
aventais, alpargatas. anáguas. blusas
Termos
r9.
//2.
r
772.103,
de
Estas, botinas. blusões. boinas. baba
10-16-1966
Cauros. bonés. capacetes, cartolas. cara
boratórios Bior nt S .
-.-aças, casacão. coletes. capas, chales.
Comér,in
T:rniros
cachecol% calçados, chapeus. cintos
1
S:;:o
combinaçêes. corpinhos. calças
eizzla 32
Co senhoras e cfe crianças, calções. cal
c,=, camisas, camisolas. ramisetas 'ara dista.guir: Almanaques, ag,:r.das
GE-r;
• L'
C..:Ccan. ceroulas. colarinhos
cueiros
nuários,
álbuns
impressos,
boletins,
ce
catas, casacos, chinelos, dominós, achar
Motim, edições impressas, revistas, da
wa, fantasias. fardas para militares co. aãos de publicidades, programas radia
3
agials. fraldai, galochas, gravatas. gor Fon icos, rádio-televist.inadas, p
farm:ci.:titica
Piva diser4u:r prepi:
e
ç as t',D
rzu, lingerie. jaquetas, laquês
em forma de loço, Mclicd'a coro cr....1sCLVÉS e alnematográticas, programas
É=3,llgco lenços, man^..9s, meias,
sfrcenres
s:.-ptica na higiene,. gera: (:.o couro cabe-

I•

42
Aguardea:e campos:a com Cacao
nulo n.o 772.098, de 10-10-1966
Silvana Ltda.
P,:roné
FINI'SSIMA AGUARDENTE ta CANA
o

i!F-Z
-

s''

_

Cl, Sti
do

11106 Segunda-Mn' 2,
,
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MARCAS DEPOSITADASPublicaçâo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicitai° começará
a uorrer o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ame • prazo poderio apresentar suem oposições ao .Departairitmea
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Termo n. , 772.099, de 10-10-1966
Distilaria Silvana Ltda.
Paraná

ãir

Muito' 'estorrcal

000ràora

e21..c5c1n..

BRASILEMA

INDÚSTRiA

CURITIBA
CM/C1

li

Classe 42
Aguardente composta com Fernet
Termo n.' 772.101, de 10:40-1966
Distilaria. Silvana Ltda
Paraná

e talco perfumado ou não, lápis' para
pestana e sobranceiras, preparados ,para
embelezar cílios e olhos, carmim para
J rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pariu. me. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. ,:lquinhos perturm,do. , preparados em pó, pasta, liquidos .e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
cílios e la'ntas ou sinais artificiais, óleos
.
•
para - a pele

0111J!IIP, BRAN RA

Ver

Classe 42
Vermute
Termos na. 772.1C4 e 772.105, de
10-10-1966
-indústria
Laboratórios Bionat S . A.
Comércio e Serviços Técnicos
São Paulo

Termos ns ,772.106, é 772.107. de
10-10-1966
Laboratórios Bionat 5. À. — Indústria,
Comércio e Serviços Técnic,.2
São Paulo

BIO-SEBONAT
Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir preparação farmacêutica
em forma de loção, indicada como an
tissética na .higiene geral do couro cabeludo; revitaliza o bulbo capilar e
indicadotamb ém como anti-caspa
Termos as. 772.108 e 772.109, de .
10-10-1966
Laboratórios Bionat S.A. — Indústria,
Comércio e Serviços Técnico,
São Paulo

para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
,
para a pele
Classe 3
Para distinguir preparação farmacêutica
em forma de loção, indicada como antissética na higiene geral do couro cabeludo; revitaliza o bulbo capilar e
indicadotamb ém. como anti-caspa
Classe 48
«ara distinguir: Perfumes, essências. ma
-ratos, acua de colônia, água de touca.
ador, água de beleza, água de quina
egua de rosas, água de alfazema. água
,ara oarba. loções e tônicos para cie
abeios e para a pele, brilhantina, bam
loana. "batons" cosméticos, fixadora:
le penteados, petróleos. óleos para o:
:abalo, creve rejuvenescente, cremes gor
airosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desolorantes. vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar calos e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme:
°ara barbear, sabão liquido perfumado
ne não, sabonetes, dentitrictos em Pó
custa ou liquido, sais perfumados para
+anhos. pentes. vaporizadores de pediam escôvas para dentes, cabelos, unhas
cílios. saquinhos perfumado, prepara- em pó, pateta, líquidos e tijolos
Nara o tratamento das unhas, dissod
/entes e vernizes, removedores da cutimia, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhara
-Illos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para apele
Termos ns . 772.110 e 772.111, de
10-10-1966
Laboratórios Bionat S.A. — Indústria,
• Comércio e Serviços Técnien, São Paulo
‘,1n21

"S$

Pai a distInguir preparação farmacêutica
em forma de loção, indicada como 1mtissética na higiene geral do couro cabeludo; revitaliza o bulbo capilar e
indicadotamb ém como anti-caspa
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de emulador, água de baleia, água de quina,
agua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e parae a bele, brilhantina, bandolim, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos 'para os
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desoe
dormites, vinagre aromático, pó de arroz

'Classe ,X8
Para distinguir: Perfumes, essências, ettratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme rejuvenescente, cremes
gordurosos e- pomadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre-aromático, pó de arroz
e talco Orfan:ado ou não lápis para
pestana e sobranceilhas preparados para
embelezar cílios' e oll os carmim para
o rosto e para JS tÁltictS sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes dentifrícios em pó,
pasta ou liquido. sa's perfumados para
banhos, pentes, va pol'izadores de perfume ,escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em nó, pasta, líquidos e tateias
•

'4)

I, C

g.

escôvaa para dentes, cabelos. unhas
cílios, saquinhos perfumado, preparalos em pó. pasta, líquidos e tijolos
aura o tratamento das unhas, demole
ventes e vernizes, removedores da cata.ula. glicerina perfumada para 03 cabe.
os e preparadas para descolorir unhas,
eillos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a peie
Classe 3
Para distinguir preparação farinaceutica
eia forma de loção, indicada como anrissética na higiene geral do couro cabalado; revitaliza o bulbo capilar e
indicadotamb ém como anti-caspa
Termos na, 772.112 e 772.113, 'de
10-10-1966
Laboratórios Bionat S.A. — Indústria.
Comércio e Serviços Térmicos
São Paulo
e.

BIOBASE-NPA
Industria Brasileira

1

Classe 3
Para distinguir preparação farmacêutica
em forma de loção e creme, indicada
contra a acne, espinhas, seborreias, poros dilatados, rugas, flacides da pele e
contra a exposição aos raios solares
Classe 48
Base para maquilagem
Termos ns. 772.114 e 772.115, de
10-10-1966
LaboratórioS Bionat S.A. — Indústria,
Comércio e Seriliços Técnicos
São Paulo

LAQ-BEL
Industrie, Brasileira
. Classe 3
,

Para distinguir preparação fafinaeeutica
em forma de loção, indicada como antissética na higiene geral d.) couro cabeludo; revitaliza o bulbo capilar e
indieadotamb ém COMO anti-caspa
Classe 48
Para distinguir um produto para a conservação de penteados
Termos ns . 772,116 e 772.117, de
•
10-10-1966
Laboratórios Bionat S.A. — Indagaria.
Comércio e Serviços Técnicos
São Paulo

Classe 48
-evos. água de colônia. água de touca
a'aor. água de beleza, água de guina
,gua de rosas. água de alfazema. água
aara barba.. • loções e tônicos para os
-abelor e para a pele, brilhantina, bala
dolina. - "batons" cosméticos, fixadora:
ee p enteados. Petróleos, óleos para
abalo.' crave reluvenescente. cremes gor
eurosos e pomadas para limpeza da
aele e "maquilage"- depilatórios, deso
iorantes, vinagre aromático. pó de arroz
talco perfumado • ou não. lápis para
lestana e sobranceiras, preparados para
mbelezar cílios e olhos, carmim pare • ..t.,c5C.:0*
aosto e para os lábios, sabão e creme
,
Classe 48
,ara barbear, sabão liquido perfumadc
Shampoo para os cabelos
'U não. sabonetes • dentlfriclos Dó
Classe 3
,asta ou liqoido. anis perfumados tiara Para distinguir uma preparação farinaanhos Penteei va porizadores de erha eêutica em forma de locão e abanam°.

41"'
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Ti-raio a.' 772.135, de 10-10- 1966
bandeias domiciliares, berços. biombos pizzas: peixes ein conserva: queijos;
Napoleão Pires de Barro
cadeiras. carrinhos para chá e cate massas alimentícias: manteiga; geléias.
Golas
salgados e tortas
coe:Juntos para dortuitiÁto& conjunto
para sala de santa: e sala de visitas
772.130. cie 10-10-1966
Termo
conjuntos para. terraços. tardia: e praia Manufatura Sul Americana de Tabacos
mmluntos de armários e gabinetes par?
Sociedade Anónima
copa e cosueia. camas, cabides. cadekrz.:.
° São Paulo
giratórias, cadeiras de balanço,
de rádios colchões. colchões de mo,a,
'---ROTEIRO DO TURISTA
.212..... 44
Aspe:nas. divisões. dosam. discoteca DE SANTOS
de madeira. espreginçadeiras. escrivan
11111
ahas. estantes. çjuarda-reunas. mesa,
Iàiistria Brasileira
Classe 32
tnesinims. mesinhas para rádio e telee,
EM
Para distinguir: Almanaques. agracias,
Classe 13
mesinhas para tefevlsáo. moldura:
agi
Oanuários, álbum unpreasos, boletins, ca- para quadros. porta-retratu.s. pooltroua:
Aguas minerais. águas gasosas
tálogos, edições impressas. revistas. &- pottronas-camas. orare/eiras. porta-cha
gazusa, essências para refrigerantes Te.
iam de publicidades. programas radio Peas. entes. sofás camas- traveaseiros
isentos. refrigerantes. soda, suco de tru/
~cos. rádio-televisionadas, peças mo41a. sifões e ertropes
Tala
bilia e cinematográficas. programas
Térmo no 772.123, de 10-10-1966
Termo
n.Q
772.136, de 10 - 10 - 1966
circenses
Classe fi
Cia. Bernauer de Secadotes Industriais
Representações Tocantins Ltda.
Cigarro
Termo n.o 772.119, de 1040-1966
Silo Paulo
Go:ás
Murray Publicidade thia
—Termo a.* 772.131, de 10-10-1-9.66São Paulo
•TINOESEOL •
. Franklin !vira& inça Po, xo

Os:Uai:ia como antisséptica na !algeme
.geral cio couro cabeludo; revitaliza o
•bulbo capilar e indicado também como
anti-caspa
Térmo a.° 772.118, de 10-10-1966
Murray Publicidade Ltda.
São Paulo

á .....

nu

VitInDei

lawaentna•

Indastria Brasileira
ROTEIRO DO TURISTA

Classe 6
Máquinas de tingir e
Industriais
Tármo n.9 . 772 . 218, de 10-10-1966
Confeitaria Atinéia Laia.
SILO Paulo
MI:adores

Classe 32
Pala distingiste: Almanaques, .ageadaa.
ondrfos. álbuns finpressoa boletins, ca.
Magas. edioe., impressas. reviataa.
aios de publicidades. .programas radio..
leniam rádio-televisionadas. peças ain.,
trais • cinematográficas. programas
•
, domam
Têrmo n.• 772.120,4€ 1b-10-1966
Velame* Machado Comércio •
Empreendimentos Lida
São Paulo
USEM ZROW
Rio do Janeiro.
tete dp 011anabare

Classes: 23, 33 e 36
Titulo de Estabeelcimento
Ténue n.0 772.121. de 1040-1966
/debatera Machado Comérdo e
Empreendititentos Ltda.
•
São Paulo

714111011 £1101
IO Paulostapital
adues: 23, 33 e 36
Titulo de Estabeelcimento
•
iwtlirmo n.• 772.124, de 10-104966
Pábrica de M6ve1e So Paulo S.A.
São Paulo

ROCIVRIA BRASILEIRA
Clamar I0
ildlools em geral. de metal. :rumo. de
indo
opa madeira. ~alados cm
doe imóveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para ~FP
eteackie. denotadas, acolchoados pire
advels, basca, balcões. .baspeetas,

DONTZTAB/A ATUE A.
IDTDA.

Nome Comercial
Térreo n.9 772.129, de 10-10-1966
Flávio César de Azevedo
São Paulo
•

AZO'1:1-0 -* Al/Tr
ISCORAÇÃO
.3.;0 "Paulo-Capital
Classes: 14, 25 e 26
_Titulo de Estabeelclmenfo
Timos as. 772.125 a 772.127, de
/0-10-1966
Canfeitaría Atinéia Ltda.
São Paulo
•

à /1 I

1C 1 À

Classe 12

Para

I

VOZ DA JUVENTUDE
Classe 32
Para distinguir Álbuns, almanaques
muárása. boletins, catii5gos, lOttlah
livres, peças teatrais e tinetaatogref1
cai, programas de rádio e televisão
aibi ações. revistas. folhinhas impres
ias t p rogramas circenses
Tèrmo
772.132, de 10-10-1966
Cerealista Mateira Lide
Goiás

MATEIRA
,1•dústria Stasi10n••
Class 4.
feijão, girgilim e milho
Terme n.* 772.133, de 1040-1966
COPAI, — Goiás Produtos Animais
Limitada
Arras,

rOCANTINS
Classe 38
Cartões coinerclais e de visitas, recibos,
cheques. faturas, duplicatas, notas lis.
cais, livros fiscais, notas promissórias.
letras de câmbio, rettuks c etiquetas de
papel, caixas e caixotes de papel, blocos
de papel para cartas, envelopes, cartuchos e socos de papel
772.137. de 10-10-1966
Termo
Cerealista Santa Helena Ltda.
Goiás

CEREALISTA SANTA
MELENA LBA,
Nome Comercial
Termo n.° 772.138, de 10-10-1966

r•realista Santa Helena Ltda.
Goiás
•

31RTA Nate

'GOPAL.

(Adestras Brasileira'

bidástrie &tisk/eira

Classe 41
Arroz, feijão e milho
Ténues ns. 772.139 e 772.140. de
10-10-1966
jos* Pesioano Brandes •
Paraná

Classe 4/

dimm4wr Aamirdea~ noulW Si:botai:cias alimentícias e êeue. ...apa-

vos, sal% bitter...brandy. conhaque ..cr. rados. Ingredientes de alimentos.
Esaéndas alimentícias
vejas. fendo genebra, 404 kumel,
sedar. ouocb. Oinennint. rhuo.
'Nemo n.• 772.134. de 10-10-1966
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verMadeireira Goiás Ltda.
mau& vinhos eaptimantes. vinhos
laism.ea • eopinqnb
Classe 43
Para distinguir: águas gasosas ardildulia, bebidas espumantes atra Edeool.
guaraná, gasosas. essências para refrigerantes, refresco,. refrigerantes. soda.
' Indústria Recasdri'
suco de frutas, sifões., xaropes
Classe 41
Bolas; ibscoitos; condimentos para ali,..lasse 4
mentos; doces e fruais e mcopserva; em-. Madeiras de tôda espécie, era toros. serradas resserradas, Laminadas it
padas; leituras; frios; farinhas alio:modcompensadas
elas, flocos de cereais: pes; panei:meei

GOIÁS

ítSCOLE11
Casae 38
e de visitas, recibos.
cheques, faturas, duplicatas, notas filiado
livros fiscais, notas promiss6riaa, letras
de cambio, rótulos e etiquetas de pape!,
Cilign e caixotes de papel,. blocos de
papel pear cartas, envelopes. carearlae
ClertOes comerciais

' sacas de papel
auge 3.1
'Mele

1808 $sgunda-feira 29
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Publicação feita de atoarda tioin e art. 134 d. Código da PI oprtedans industriou to •data lis pubiloatetle, começara
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tie,titonal
Propriedada nadustrtal aquêtes que o Julgarem Prepaitrados com a oneesalto fie registro requeride
..11111.1.•
momo. tweamm00n10••••n••

Termos ris. 772.141 e 772.143, de
•
10-10-1966
Confeitara/ Cruzeiro Ltda.
•
Pio Grande do : Sul

Confeitada
Cruzeiro

Termo n. 9 772.152, de 10-10-1966
Imobiliária Reno Ltda..
São Paulo

IMOBILIARIA• RENO LTDA.
Nume Comercial ,
Tèritio n.o 772.153, de 10-10-1966
Dsmey Moreira y Filho •
zdo Paulo

Claszes: 33 e 41

•

MANDACARU
IND. BRASILEIRA
imelMAIM2001.1.102...

MONÁSTICO IMA,

Classe 36
Calçados em geral

Ninruc -Comercial

Termo n.' 772.147, de 10-10-1966
Editora Helison Ltda .
Guanabara

saaa
Classe 41
Café

Departamento de Orientaçãr

Têrtno n.° 772.154, de 10-1.0-1966

Classe 32
Revistas
Termo na' 772.149, de 10-10-1.966
Química Médica Farmacêutica S . A.
....3azina1saar

e verruma

Tèrmo a.° 772.155, de 10-10-1966
Cosmobras Inchirtria e Comércio Ltda

Titulo
Classes: 33 e 41 Insígnia
Classes: 33 e 41
Sinal de propaganda
Ti•rmo ir a 772.146, de 10-10-1966
Ptatoplastiea • rad:, ,
ts .4
•

Educacional -DELSA

gos. parafusos. picttea. porta,gélo, uo•
seiras, porta-pão, porta-jOias. paliteiros.
panelas, roldanas, ralos para pas„ rabi.
tes, regadores, serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos sacarrolhas, tesouras, talheres. talhatleiraa. torauezcs
tenazes, travadeiras, teias de amue, torneiras trirttos, tubos para encanamento,
trilhos para portas rir- correr, taças.
travessas, turibulos, vasos, vasilhames

Unha 1Vlechanica Ltda.
São Paulo

ALUMAC
IND. BRASILEIRA

Termo na' 772.156, de 10-10-1966
Fergon EquipamentOs de Segurança
Industrial Ltda.
S:o . Paulo

FERGON -EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA
I NDUSTR I AL LTDA.
Nome Comercial
Tarinos na 772.157 e 772.158, de
10-10-66 •
•
Octavio Ferreira Gonçalves
São Paulo

- Classe 11

Ferragens, ferramentas de fitada especie
cutelaria em geral e outros artigos dcl
metal a saber: Alicates, alavancas, ar-••
mações de metal, abridores de latas.
porta-facas. potes, puxadores, receptáculos, saleiros, serviço de chá, taças
arame liso ou farpado, assadeiras, aço.
careiros; brocas, bigornas, baixelas
harcleijas,. bacias, baldes, bombonierea:
bules, cadinhos, cadeados, castiçais, co
iheres para pedreiros, correntes, cabides.
chaves, cremones, chaves de oarabisos.
fitiOUSTRIA BRASILEig
annexões para encanamento colunas,
caxas de metal para ortões, canos de
Classe 3
3ubstâncias e preparações <mímicas usa- metal, chaves de fenda, chaves inglesa.
cabeções, canecas, copos, cachepPts,
das na mediicna e na farmácia
centros de mesa, cogueteleiras, caixas
Têfill0 n.9 772.150, atire 10-10-1966
para acondicionamento de alimentos,
Bloch Editares S.A.
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiGuanabara
ras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas, enxadões, esferas.
engates, esguichos. enfeites para arreios.
estribos, esferas para arreios, espumaderas, formões. foices. ferro para cortar
capitai, ferrolhos, facas, tacões tecim•
duras. ferro comum carvão /rutairrts,
funis, fôrmas para doces freios para
estradas de ferro, frigideiras, ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para quadros.
gonzos para carruagens; insígnias, limas, lâminas, licoreiros latas de lixo,
jarras, machadinhas, molas pata porta.
molas para venezianas, martelos marClasse 32
retas, matrizes, navalhas. puas. pás, preVoo. pablfeagão impressas

cupim, ferrolhos, lacas, facões, feda.
duras, la; ro comum à carvão, fruteiras,
tums, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras, ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quadros,
gonzos para carruagens; insígnias, 1l.
mas, lâminas, licoreiros, latas de lizo,
jarras, machadinhas, molas para porta
molas para venezianas, martelos, mar.
retas, matrizes, navalhas, puas, pás, pra.
gos, parafusos. picões, porta-gêlo, oo,
seiras, porta-pão. porta .j6las, paliteiros,
panelas, roldanas, ralos para paa rebites, regadores, servizos de chá e . café,
serras, serrotes, sachos sacarrolhas, tesouras, talheres. talhadeiras, torquezea
tenazes, travadeiras, telas de arame, tora
tteiras Ir-ditos, tubos para encanamento,
trilhos para aortas cit, correr, taças,
travessas, turíbulos, vasos, vasilhames
e verruma
Classe 35
,ouros e ptles preparadas ou não. camurças, couros, vaquttas, pelicas, e ass.
tetato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras. canino.
:hicotes de couro, carneiras, capas para
ilbuns e para livros, embalagens do
,,tiro, estojos. guarnições de couro para
iutotnOveis, guarnições para porta.blatas, malas. maletas, porta-notas, porta_naves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
te couro, rédeas. selins, seicua para viajem, sacolas. saltos, solas e soladoa,
tirantes para arreios e valiam
Têrmo n.° 772 .159, de 10-10-66
J. Annximandro f, Cia. Limitada
Guanabara

LABORATÓRIO

JANAX
Classes: 33 e 48
Titulo

Termo ri." 772:160, de 10-10-66
Alcir Macedo Malani
Guanabara

Classe 11
Ferragens, ferramentas de uscla espècie.

cutelaria em geral e outros artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
porta-facas, potes, puxadores recepta,culos, saleiros, serviço de chá, taças,
arame liso ou farp
ado. assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandelias, bacias., baldes, boutbonieres
bu ts cadinhos, aadeatios castiçais co.
'heras para pedreiros, correntes, cabides
chaves, cremones, chaves de parafusos,
arai:exales para encanamento, colunas.
ta.:xas de metal apara ortões, canos de
metal, chaves de fenda. chavea inglesa.
cabeções, canecas. copos. cachepots,
centros de mesa, cogueteleiras caixas
para acondicionamento de alimentos
caldeirões, caçarolas.. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas, enxadões, esferas
engates, esguichos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma
cidras, formões • feires, ferro para cortar

Classe 4
Substancias de origem mineral, em bruto, e parcialmente preparadas
Termo n.9 772.161, de 10-10-66 •
Plastisptuna Gaúcha S. A. —
tria e Comércio de Espumas Sintéticas
Rio Grande do Sul

Ortoes ti

43

indisstria Bradeke
Classe '10
M6ecis cm geral. de metal. vidro, de
aço madeira, estofados ou ao, incita..v.t móveis para escritórios: Armárioa.
irmarios para banheiro e para roupas
'sondas, alsmotadas. acolchoados parem
Ilfives, bancos. balcbea. banquetas,
o
• andejas domiciliares berços, biombos.
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MARCAS DEPOSITADAS
a—
Pulsara . a.o feita de acardo com o alta 130 do Código da Proprzdade Industrial. Da data da publicaçao começará
a eaarer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
.Nacional •da Propriedade Inclustaial aquéles que se julgarem prejudicados com a eeneeasisO do registro aegneridr
•
Rilhas, de celulose. guardanapos livras
nas, impressas. livros fiscais, livros de
contabilidade, inata-borrão ornamentos
de papei transparente, protos. papelabas. papéis de estanho e de alurnInai
papéis sem impressão, papéis em branco
para ferrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel cre pon. rea(- 1 d(
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, pope] impermeável
para copiar. papei para desenhos, ira
pel para embrulho impermeabiazada
papel paro encadernar. papel para escrever, papel para imprimir, papel pa•
mana para embrulhos, papel celofane
papel celulose. papel de linho 'sapa
absorvente. papel para embrnhat ta
bacia papelão, recipientes de Pape O.
Tarmos ns. 772.162 a 772.165, de
setas de papel, rótulos de papel. rolos
10-10-66
.pa pel transparente. sacos de papel
Wallig Nordeste S. a
Indústria e serpentinas. tubos. postais de cartiee
Comarcae tubei, , t, de papel
Paraíba
Classe 25
Cartazes impressos, literais de p *0134

cadeiras, carrinhos para chá• e café
conjuntos para dortnitórios, conjunto:
para sala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços. jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
enesinhas mesinhae para rádio e televi
são. mesinhas para televisão. moldaras
para quad ros. porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapaus, sofás, sofáa. camas. travesseiros e
vitrines

'Na% Nordeste

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, as
piradores de pó fogões, fornos e Ioga
seiras elétricos, chuveiros, aquecedores
balanças. ferros elétricos de engomar e

passar, batedeiras, coqueteleiras, existe,
medores liquistficadores elétricos, má
quinas para WCar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re.
frigerado formal, elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunisação interna. esterilizadores, con.
densadores. bobinas chaves elétricas
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusivel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes reveladas
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-fours e luatres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados álbuns (em branco). álbuns
para catraios e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos. brocha.
coa não impressas. cadernos de asaraver. capas para documentos, carteiras,
nanas de papelão, cadernetas, cader.
cos. caixas de cartão, caixas para paasilaria, cartões de visitas, cartões CO.
marcheis, cartões índices, confeti, cartolina. 'cadernais de papel melimetraca
e em branco para desenho. curemos
eaclares. cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, ca.
darnos de lembrança, carretas de ()apalace, envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernaçao de papel
co
a papelão, etiquetes), falhas índices

ganda, cartazes em geral, clichês, estátuas, estampas, figuras e desenhos. gravuras, imagens e obras de pintura

Class,. 32
Para disanguir: Almanaques. ageadas
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.tálogos, edições Imp-essas, revistas, ôtgãos de publicidades. programas radio,
fônicos. rádio-televisionadas, peças te:
trais c cinematográficas, programas
circenses
Tarmo na' 772.173, de 10-10-66
aaaraarida Bernet Lamprecht
Guanabara

tremaços. tortas, tortas para alia
fotográficas e anu iratagráficaa, caia
mento de animais e aves, torrões
aambas elétricas, garrafas térmica:. re
toucinho e vinagre
,a Sores automáSicos. Impada. apare
hoa de luz fluorescente. aparelhos de
'riamo n.' 772.178, de 10-10-66
.omunicação interna. esterilizadores coa Modern-Snund — Musica e Evirtigao
lensadores. bobinas. caves elétricas
mento Ltda
:matadores, Interruptores, tomadas de
Guanabar:
:errante. fusível. aparelaos fotográfico'
• cinemaeográgicos, time: revelados
)1z/ócu1os. óculos, apavelhos de aproai
go.~
nação. abat-lours e lasixes maquina
para lavas. roupas para azo
Classe 9
domésticc

9~4. -

Termos as. 772.175 e 772.176, de

Classe 36
Calç.clos para homens. eriant is

e

senhoras
Classe 33
'fitulo de estabelecimento
Térino n.° 772.177, de 10-10-66
Bar e Mercearia Tindiba Lida,

AGUARRÁS
MINERAL
aia

ODLeraDo VOEI,
Cart•cle • eL-t--,:e.
c-,Dr.x...Ar, 4, • 111
0.1.
',Domo • nrtái.,L

crnv

Ciimaabar,i
Classe 1
Água-rã',
Termo.-n. g 772.184, de 10-10-66
Maria da Penha Marchetti

São Paulo

Classe

, Alcachofras aletria, alho. espargos
.açúcar, alimentos para animais, amido
emendoas. ameixas, anu ndoine. araruta
arroz, atum, aveia. cocais. aze:te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas.
uscoltos. bombons. 'aolachas baunilha
-afé em pó e em aro, camaaão, canela
' Indústria Briasileira
em pau e em pó, cacau. carnes. chaa
caramelis chocolate:, confeitos, cravc
Classe IS
:areais, cominho, crema de /eite. cremes
Espelhos
alimenticios, croquetes. compotas, can,
qica coalhada. cassanha. cebola. condi. II
Téamo n.° 772.174, de 10-10-66
MIEM — Importação, Exportação e mentos para alimentos, eolorantea
chouriços, denae, doces, deaea de leu.
Cornércic Ltda
ras. espinafre essênc.as alimentaras, emSão Paulo
padas. ervilhas. enuovas, extrato de toé
ama% farinhas alimentícias, favas. fé . S
calas, flocos, farelo, :emento:. kilão
figos. trios, a'uras secas naturais a cria,
talizadas, glicose, goma de mascas', çor
duras, grânulos, grão sTa bici gelataa
goiabada. geldias. bana doce liames%
indíattria Bra-siblra,
inale, hortaliçaa lagostas. linguas, leite
condensado, leite emaó. lagemes co
conserva, lentilhas, linguiça !ougo, mas,
Classe 8
Para mistusegiir es azguintes —a ba. eia sas alimentadas. mariscos, arsateiga
tricos: Rá..6105, asaaaelhos de eelevisalo margarina. maeraelaaa macartaa, alas
hos de refrigera-ao, enceradairas, as- sa de tomate, mel e meIstoae, mate, maseiracfares de pó, fegfias, fornos e fatia sas para tnineaus, molhos, mluscos
a:danças, Carros elltrices de engomas e mostarda. mortadela, 'côa masciatia,
iassar, batedeiras, coqueteleiras. era zes, óleos camestivais, Ostras. OVOS.
pães, pelos, grE.1.11.0.s 7,:reata, Ç;zis spre
-nadares, liquiaificadores elatricos.
minas para picar a moer legumes e acana. piei:deis palaas, gresettcs. ssa. I
mrne, resistências catricas, fervedcrea tas, a se apois, pastilaaa. aizzee pudins.
!stufas, vc-ntilarlalas, paerilas e balas queijos,. rações balanceadas 9PC3 C12l.
elétricos, refletores., relógios de ar ias mais, requeijõas, cal, anga. SEUrálIMS1
-eiras elétricos. c a uveiros. aquecccaarac sanduichas, soevefes, saia: de tcassae e de
ftigerado, formas elétricas. t24ágtdruit írataa. Carradas, tapiaca, Samarea, Caraaa

IEC

Titulo de estabelecimento

Termo n.° 772.183, de 10-10-66
• 10-10-66
RAP-CAT, — Consertados d , Calçados Cotrawar — Comércio e Indústria sie
Tintas Ltda.
Ltda.
Guanabara
Suanab-ira

i; TA
Classe 33
Sinal de propaganda
Urino n.° 772.185, de 10-10-66,
%sio Igalco Ltda.
Rio Grande do Sul

POSTO EGALGO ITDAÇ
Nome comercial
—
Tèrino n.° 772.186, de 10-10-66

Distribtaa.oaa Princesa do Sul Ltda.
Saio Grande do Sul

"FRiNCESA DO SUL"
Classe 50
Impressora para uso em: — Chegues,
duptcatas, envelopes, faturas, note:
promissórias, papel de corrtspondancia e
recibos, impressos tia cartazes, placas,
tabuletas e velculss e bilhetes
.0. ...W.O..
Trino na' 712.187, de 10-10-6a
ar(1i() dc AZCN'ed.)
Param
U.

H I:
Uca ;orual
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Publicaçao feita de aoárdo com e art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará
a curral' o prazo de G o dias Para 0 deferimento do pedido. Durante em prazo podertto apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional dia rroprledadei industrial aquêlea que ae julgarem prejudicados com a concessão dia registro requerida
"i armo ia° 772.188, de 10-10-66
Coinoanhia Agro-Industrial da Amazo- nia
Agrimazon
Pará

:Companhia-Agro-Industrial
'da Amazônia - AGfRIMAZON
Nome comercial
Têrmo n.° 772.189, de 10-10-66
Cibrasil — Cia. Brasileira de Entpae-- arlimentos Comerciaia
Guanabara

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento, cal, crê. chapas
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas
chapas para coberturas, caixas ;Uva,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias, estia*.
turas metálicas para construções, tatuelas de metal. ladrilhos. lambris, luva
40` de função lages, lageotas, material is°.
jante contra frio e calor, manilhas, mas
soa para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos; produtos de base astáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedraguitho, produtos betuminosos. im,jermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiãcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para -portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrês
Miura
Termo n.9 772.190, de 10-10-66
Cibrasil
Cia. Brasileira de Empre. endiMentos Comerciais
Guanabara
,..+n•••••••n~••n•••n• nn•••n••N.

-

Térruo n.° 772:191, de 10-10-66
Papelaria América Ltda.
Guanabara

caixas, de papelão. cadernetas, cadernos. caixas de cartão. ca:xas para pap elaria. cartões de visitas, cartões co
-mercias,tõíndopei.cartolina, cadernos de papel melimetradc
e em branco- para desenho, cadernos
esclares, cartões cai branco, cartuchos
de cartolina, copas obnográficas. cadernos de lembrança, carreté:s de papelão. envelopes, envólucros para cha
entoa de papel, encadernação de papes
ou papelão, etimletos, falhas índices
Milhas de celulose, guardanapos. livros
atio impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel. transparente, pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branca
para forrar paredes, papel &maço com
ou sem pauta, papel crepon.papel de
seda, papel impermeável, papel. encerado
papel higiênico. papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, pape para embrulho imperraeabilazado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrahar tabaco, papelão, recipiente: de Piaci t'0setas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel
serpentinas. 'tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Tern] . on.° 772.194, de 10-10-66
Comércio, Indústria e Representações
de Laticínios Metrópole Ltda.
Guanabara

queijaoHinguiças, mortadela, paios. pasta de fígado, presunto, salsichas, Sala.
nies e toucinho
Termo ,1.° 772.196, de 10- l 0-19%
Confecções Alcu Ltda. .
Guanabara.

ALOU
Classe 36
Para -1kstinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas ma geral: Agasalho',
aventais, alpargatas, anáguas. blusas:
aptas, botinas. aluares, boinas. baba..
&atros. bonés, capacetes. cartolas. caraouças, casaca°. coletes, tapas, chalaa,
:achacais. calcados, chapéu& datai,
cintam, combinações, coroinha& calçam
te senhoras e de crianças, calções. cal- camisas. camisolas, camisetas,
saias, casacos. chinelos. !lia-ainda. achar
aers, fantasias, fardas para minares, co'eglais, fraldas, galochas,. gravatas. gorNas logos de 'ingeria. lauetas. laquéa.
luvas, ligas. lenços, mantas, oleias,
imitas, mantas, mandrião mantilhas, paet6s. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
aeugas, pouches, polainas. Difamas, punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
:uspensórios, saldas de banho, sandálias.
metera& shorts. sungas, atolas ou glacial,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 772.197, le 10-10-1966
C. H, • Boehringer Sohn
Alemanha

Clame 36
Aros para guardanapo. de pape
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e cratógraf0a. balões .(ea,
cebo para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas, brocha.
ma 10 impressas, cadernos de asem
ver, capar para documentos, carteiras.
caixos de papelão, cadernetas, cader
nos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, cordata cartolina, cadernos de pape) melimetradt
e em branco para desenhO, cadernos
esc/ares, cartões em branco. cartucho:
de cartolina, copas planográficas. ca dernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernação de pape,
ou papelão. etiquetos,
%lhas de celulose, guardanapos. livro
não Impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos, papela
PRODUTOS METRÓPOLE.
nhos, papéis de estanho e de alumia:o
Papéis sem adpressão, papéis em brancc -O MáxImo em Qualidade
para forrar paredes, pape) olmaço coa
ou sem pauta, il apel crepon. papel de i
Classe 41
Classe 3
seda. papel Imperineavel, papel enceradc
Frase de propaganda
Lha preParado para o tratamento das
papel higiênico, pope] impermeáve;
Termo n.° 772.195. de 10-,10-1966
doenças do fígado e da vesícula
para copiar, papel para desenhos, paCondomínio do Edifício lke
pel para erntirulho impermeabilizada
Térmo n. o 772.198, de 10-10-1966
Guanabara
papel paro encadernar, pape) para es
Mini-Tub Publicidade Ltda.
cravar. papel para im primir, papel Pa,
Guanabara
rafína para embrulhos, papel celofane
papel celulose. papel 'de linho pape'
absorvente, papel para =brilhar tabaco, ampelão, recipientes de P apel ro•
Classe 33
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Título
cIa papel transparente, sacos de papel
Têrmo n.° 772.193, de 10-10-66
serpentinas, tubos, postais de cartãc
Comércio, Indústria e Representações
e tubetes de papel
de Laticínios Metrópole Ltda,
I
Tèrrno
772.192, de- 10-10-66
Guanabara
Papelaria América Ltda.
Guanabara

PROTOCHOL

gize

la.sse 38
Atoe para guardanapoa aa papel
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes aaaressos, para retratos e outógraf0s. balões (exliterais de propaganda, cheques, clichaNt, ceto para brinquedos) bloco, para
ertbee termoiplásticos de identidade, eti- c orrespondêncra, blocos para cálculos
Classe 41
quetas impressas, faturas, folhinhas im- blocos para anotações, bobinas, brochu- Para distinguir e assinalar: leite natural,
pressas. notas promissórias. recibos e ras nàO Impressas, cadernos de escre- em pó, eu condensado, creme de leite,
r6tul'
ver. Caias para documentai, carteiras, doces de leite, queijos, manetiga e re.

Classe 50
-Expressão de propaganda
Tênno n. r 772.201, de 10-10-19M
Calçados R. S .C. Ltda.
Guanabara

P. S. C.
Classe 36
Calçados
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Publicae,do fana da aaOrda com o art. 15)0 do Código da Propriedade
Do asa da piirelfleaele ~tema
a ~Ter e prazo de 60 diae para e deferimento do pedido. Duram* C...90 prato pode
saantt eza poeletsee ao Dopstralaatata
nacional da Propriedade
octia3 a‘qualea que ao tillearerr g projudieadoo oca5 a aewasado *à, Registro ~deo
...1110.1*~~14.91M1.11.12=.11,

'rermo n.° 772.199, de 10-10-1966
Mangels industrial S.A.
São Paulo

Classe 8
Artigos da classs
Classe 39
Artigos da classe

I
'T'

Termo n.o 772.210, de 10-10-196b
UMA . RODA PARA LEVARabicharia
Muriaé Indústria o rewoárcio I
Limitada
VANTAGEM
Rio de Janei

Termo rt.° 772.217, de 11-10-66
V --.. Terrapienagem e P.
tação Ltda.
São Paulo

TEPAV

pasteis, pizzas, churrascos, croquetes.
cochinhas, tortas e café
Termo n.° 772.220, de 11-10-66 -1
Oficina Mecânica Franer Ltda.
São Paulo

Ind.& 13ra eil eira

at.'SX /6
'ara distinguir: Materiais para conatru.
SALSICHARIA, MUROAE —
Ses e decorações: Argamassas. argila
Ima. azulejos, batentes. balaustres. blo
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
:os de cimento. blocos para aavimenta
• ão, calhas, cimento, cal, crê, chapa.
Nome Comercial
Solan tes. caibras, caixilhos. colunar
Termo n.° 772.211, de 10-10-1966
Hotel e Churrascaria Serenata Ltda . :hapas para coberturas. CtliIZS dágua
'aias de descarga pare atinas. edifica
Rio de Janeiro
tias premoldadas. estuque, emulsão Ot
laca asfáltico, estacas, esquadrias, estru.
HOTEL E CHURRASCARIA
urna metálicas para construções, lama
indüsbia
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le junção. lages, lageotaa. material Io.
ante contra frio e calor, manilhas, cansClasse 5
as para revestimentos de . paredes. aiaLiga de alumínio
Classes: 33, 41, 42 e 43
leiras para construções, mosaicos. pra
Titulo
de
Estabeelcimento
Têrmo n.° 772.202, de 10-10-1966
lutos de base as fáltico. produtos para
Laboratório Americano de Pasma coTétano n.° 772.212, de 11-10-66
ornar imperrneabilizante s as argamas
terapia SÃ.
Joaquim Lourenço
.as de cimento e cal, hidráulica, padre
São Paulo
São Paulo
lulho, produtos. betuminosos. Impercealizantes líquidos ou sob outras foramo,
ALCOOL VOIngâ,
,ara revestimento O outros como na PaW.T.130
nmentaçâo. peças ornamentaia de alima. Brasileira
ento ou gesso para tetos e paredes
3apel para forrar casas, massas anel
Classe 1
Classe 3
ician o.s para uso nas constraa,aes. par
Álcool
Substancias químicas, produtos e prepaqueres. p ortas. oortões. pisos, soleira,
rados paar serem usados na medicina
Teimo n.° 772.213, de 11-10-66
ara p ortas, tijolos, tubos de concreto
ou na farmácia
Construtora e TaSbiliária Palace Ltda. elhas. tacos, tubos de ventilação. tan
São Paulo
sues de cimento. vigas, vigamentos e
Têrrno n•° 772.204, de 10-10-1966
viti lis
Central Rolamentos Ltda .
PALACE
Rio de Janeiro
Ti:rino n. 9 772.218, de 11-10-66
Ind. Braaileirea
Taba Painéis Ltda.
São Paulo
Classe 38
Para distinguir impressos de LS0 do
•equerente
Termo n.° 772.214, de 11-10-66
inclaafria de Camas e Móveis Folheados
Nome Comercial
Estrela Ltda.
Tarrno n.° 772.209, de 10-10-1966
São Paulo
Salsicharia Muriaé Indústria e Comércio
ESTRSLA
Limitada
Bi"asileira
Rio de Janairo
'Classe 38
Classe 25
Para distinguir impressos de uso do
Para d istin guia obras de escultura, pinaequerente
turas, quadros, vistas panorâmicas,
Têrmo n. 772.215, de 11-10-66
imagens, gravuras, estátuas, estampas.
Madeireira Jequitibá Ltda .
painéis, cartazes, desenhos, projetos e
BRASILE1211
Elli)OSTRIA
São Paulo
flâmulas
Classe 4 i
Têrmo
n.°
772.219,
de 11-10-66
(11512113i
Artigos da Classe
El Paso — Lanches e Aperitivos
Cnd. Brásilelra
Drive-In Leda .
Termos ns . 772.205 a 772.209, de
10-10-1966
São Paulo
Classe 4
Çpompanhia 3 de Maio de AdministraPara
distinguir
madeiras
em
bruto
ou
ção. Comércio e Indúnta:parcialmenta trabalhadas
Guanabar2
namo n.9 772.216, de 11-10-6A
LIdson's Modas Ltda.
São Paulo

art,

Classe 2 t
Expressão de propaganda
Termo n.o 772.200, de 10-10-1966
Mangais Industrial S. A .
São Paulo

°DURAJ\

CLORPRAZiN

CENTRAI
WILAMENTOS Urna

cric;)Ncmtic)

iNDÚSTRUI tRASHIZRA

1

GDSON S 01.4 GIM

Ind.BrtvL
Cs3c,. 6.
Artigos da clas'se'
Classe 21 •
Articros da clame

Classe 21
a"are distinguir: Veículos e suas parte()
neegrantas: Aros para bicicletas, a Uca 1
mito-caminhões, availea, amora
acedores. alavancas de cattnbio, barcoca
irem. es. braços para veiculos. biciclea
as. carrinhos de mão e carretas. carnia
, honates. carros ambulantes. caminhe:2Q)
amos. tratores, carros-berços. carros,:
'soques carros-irrigadores, carros. caca
'aços, carrocerias. chassis, chapas cie.
marco para velculos. cubos de velculasa
-orrediços para velculos. direção. elegi.
ladeiras stribos escadas rolantes. ele.'
"adores para passageiros e para carga,
ngates para carros. eitos de direção.
'mien fronteira para veiculos. guidlaca
Icomotivas. lanchas motociclus. mola%
.¡otocleietris. motocarpas mote. furaeier3.
ertV103 ônfbUS. para-choques,
oro lamas para-brIsaa. pedais. pantaes,
-ealaa para bi Jicie tas. raios • para Weide.
'as, reboque radiadores para wlenlo-%
sacias para veiculoa aeuins. triciclos ti.
antes paro aciculos vagões. velocino.
ano, vareta de contrôle do afogador e
relerminu e ra:tais troleibus. varaes da
carros roler•s Nara rarror
Urino n.° 772.221, de 11-1 a 66 ...
Construtora Guajará Ltda.
São Paulo

1-2
Peta dis‘iiiijuir
werdl

ra

Classe lo
; "'ara distinguir: Ma t ata ia, p)ra construr:1;, qse 41
a,
aa.aahaa p.a 5, bole j óes e decoraçõas . A rg assas, areia&
ros,„s, sanduiches, empadas, areia, azulejos, batentes, balaustres, bioa
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MA CAS DE OSITADA
Publiéação feita de acorde com o art. 130 do Código do Propr1odado industrial. Da data cia publicação conieçará

do pedido. Durante' Cm prezo poderCo apresentar mas oposições ao Depart.nmou
correr o prazo do O9 dias para o deferimento
dstr1ã
aquêles
que se julgarem prejudicado3 cona a =anão C.3 regAstro requerle..3
‘1
C.a
PropriedaC
.
M,Ic1on
203 cie cimento, blocos para pavimenta-

ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
solantes, caibras, caixilhos, coluaas
chapas para coberturas, caixas d'água
caixas de descarga para lixos, edificasões premoldadas, estuque, emulsão cif
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru
Curas metálicas para construções, lama
las. de metal, ladrilhos, lambris, .11-was
de junção lages, lageotas, material iso,
:ante contra frio e calor, manilhas, mas
;as para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções, mosaicos, ,produtos de base asiáltico, produtos pára
tornar impermeabilizantes as argamasr3as de cimento e cal, hidráulica, pedragutibo, produtos betuminosos impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, 'parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
a
Termo n.° 772.222, de
Magser Ltda.
São Paulo

GSER LI
Nome civil
772.223, de 11-10-66
9
"
--mo
n.
".
Edebé Ltda.
São Paulo
E

E E LT

Nome civil
Termo n. 9 772.224, de 11-10-66
Indústria de Meias Radiante Ltda.
São Paulo

Termo ri. 9 772.225, de 11-10-66
EQUIVEL — Equipamentos Para
Veículos Ltda,
São Paulo

• RA ANDREISM-"

'Rido Brasil eia'ia

Classe 33.
Empraza limpadora
Termo n. 9 772.230, de 11-10-66
Pring Produtos Industriais Químicas
S. A.
São Paulo

pum

et,

Termo n.° 772.232, de 11-10-66
Lucindo Zeliado Biaggi
São Paulo

n askao "
Endo 2;raoileira
Classe 46
Sabão e detergentes
Termo n.° 772.233, de 11-10-66
Panificadora Cruzeiro Forte Ltda,
São Paulo

"CRUZEIRO PORTE
Indo Bi.asileira

Classe 21
Ind. Brasileira .
E-'ara distinguir: Veículos e suas partes
Classe 41
integrantes: Aros para bicicletas, auto!
Pão
Classe 1
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- Para distinguir: Absorventes, acetona
Termo n. 9 772.234, de 11-10-66
tecedores, alavancas de câmbio, barcos. ácidos, acetatos, agentes ahimicos para Tabelpreço Indústria e
eis
breques, braços para veículos, bicicle
tratamento e coloração de fibras, te
Tabelas Ltda,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- eidos. couros e celulose; água-raz, ai
São Paulo
nhonetes, carros ambulantes, caminhões ,umina, anilinas; alúmen. alvaiade, alcarros, •tratores, carros-berços, carros- vejantes industriais. alumínio em pó
, n TAULPREÇOn
tanques, carros-irrigadores, carros, caranti-incrustantes. anti-oxidan.
roças, carrocerias, chassis, chapas cir- teb, anti-corrosivos, anti-detonantea azo
2/1U Brasileira
culares para veículos, cubos de veículos, tatos, água acidulada para acumuladoClasse 32
corrediço& para veículos, direção, desli- res, água oxigenada para fins industriTabelas impressas
gadeiras estribos. ,escadas rolantes, ele- ais, amônia; banhos para galvanização
vadores para passageiros e para carga. benzinas banzai, betumes, bicarbonatc
Termo n.° 772.235, de 11-10-61
engates para carros, eixos de direção. de sódio, de potássio: cal virgem, carMayer Chaya Moghrabi
freios, fronteiras para veículos, guidão. vões, carbonatos, catalizadores; celuloSão Paulo
locomotivas, lanchas motociclos, . dotas se, chapas fotográficas, composições. ex..
motocicletas, motocargas moto furgões, tintores de incêndio, cloro, corrosivos
"A CALqL DO
manivelas, navios. ônibus, • pára-choques. cromatos, corantes. creosotos; descoraraESVO`DANTE"
nara-lamas para brisas. pedais, pantões tes. desincrustantes, dissolventes: anui'Ind. Brasileira
rodas para bimcletas. raios para bicicle- geies fotográficas. •enxofre. ater. esmal•
tas, reboque, radiadores para veículos. tes. eestearatos: -fana filmes sensibili.
rodas para veículos. seuins, triciclos, ti- zados para fotografias, fixadora& flui.
Classe 36
rantes para veículos. vagões, velocípe- dos para freios, formal fosfatas iodos,
Calças
des, van.-ta: de contrôle do afogador e triais. fósforos Industriais. . fluoretos
Termo
n.°
772.236,
de 11-10-66
acelerador. t roleis, troleibus, varaes de fundente,, para solda; g alvanizadorés Dart Comercia le Importadora
Ltda
carros, toletes para carros
gelatinas para fotografias e pinturas
São Paulo
glicerina: hidratas, hidras:Afitas; Imper.
Termo n.,9 772.226, de 11-10-66
meabilizantes. ioduretos lacas; massa:
Panificadora 9533 Ltda.
p ara pintura, magnésio, mercúrio, nitro.
"" r
"
São Paulo
tos, neutralizadores, nitrocelulose; praELPP:do3ARI'
brasileira
oxidas, oxidante, óleo para pintura. óleo
is
de linhaça, produtos quimicas para imh 9533
rkid, brasileirn
Classe 11
pressão, potassa industrial, papéis he,
liográficos e preliocopista pelicillas sen. Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
Classe 41
siveis, papéis para fotografias e análi cutelaria em geral e outros artigos de
Pão
ses de laboratório, pigmentos. potassa metal a saber: Alicates, alavancas, arás metálicos parr a composição de tio mações de metal, abridores de latas,
de
11-10-66
"-- nrrao n. 9 772.227,
Padaria e Confeitaria Magadourepce tas preparaçõee para fotografias. produ porta-facas, potes, puxadores. receptátos nara niquelar. pratear e cromar culos, saleiros, serviço de chá, taças
Ltda.
produtos para diluir tintas, prussiatos arame liso ou farpado, assadeiras, açuSão Paulo
reativos,. removedores, sabão neutro. careiros; brocas, bigornas, baixelas,
sais, salicilatos secantes. sensibilizantes, ban.deijas, bacias, baldes, bombonieres:
%diletos, soda cáustica, soluções qutml• bules. cadinhos, cacleclos castiçais, co"NICAECURERCE ffl
cas de uso industrial, solventes. sulfa- lheres para pedreiros, correntes. cabides,.
BrasUeira
tos, tintas em pó. liquidas..- sólidas ou chaves, cremones, chaves de parafusos,
pastosas para madeira, ferro, paredes conexões para encanamento, colunas:
Classe 41 •
construções. decorações, couros. tecidos ca..xas de metal para ortões, canos de
Pão e bolos
fibras, celulose, barcos e veículos. talco metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
Termo n.° 772.228, de 11-1-Ó-66 -industrial thiner. vernizes.. zarcão
cabeções, canecas, copos, cachepots,
Michel Chaya MogIrrabi
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
Termo n. 9 772.231, de 11-10-66
São Paulo
Administradora Imobiliária 4 Estrelas para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetel.
Ltda.
ras, conchas, coadores, distintivos, doup
São Paulo
bradiças. enxadas, enxadões, esferas,
WEL A CAL
engates, esguichos, enfeites para arreios.
ÇA DOLZA. E IN:
"4 ESTRELAS "/
estribos, esferas para arreios, espuma'DISPENSÁVEL 0,
Braeileirâ,
deiras, formões, foices, ferro para cortar
capim...ferrolhos, facas, facões, fecha.
dures ferro comum à carvão. ftnehas,
Classe 33
Class. 26
Administração de bens è imobiliários funis, fôrmas para doces, freios para
Frase de propagand

r.1

Clasne 36
Para distinguir: meial

Termo n. 9 772.229, de 11-10-66
Limpadora A Andreense" Ltd-São Paulo

o How._

•
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MARCAS DEP.OSITADAS
PublicaçáO falta da *Medo com O art. 130 do Código da Proprieciaae Industriai Da data da publ i cação começara
• Gorar e arasto de 00 dias para O deferimento do pedido. Durante essa prazo poiterao apresentar suas ortaações ao Depansunenta
.
Nacional dá Propriedade Industrial aqueles que se juig trem prejudicados com • er -cessar) do registro requerido

estradas de ferro frigideira& ganchos, Ias lubrificantes, óleos combustIvels,
grelhas, garfos, ganchos para quadros, óleos lubrificantes, óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, óleos
gonzos para carruagens; insigalas, , lipara amortecedores, petrólee e
mas, laminas, licoreiros, latas e lixo.
tuerosene
Jarras, -machadinhas, molas para porta.
molas para venezianas. martelos. mar'
Tê,rmo a.' 772.239, de 11-10-66
retas. matrizes, navalhas. puas. pás. preEntregadora Careca Ltda
gos, parafusos, picões, porta-geo, 0oSão Paulo
:seiras. porta-pão. porta-Jóias, paliteiros,
panelas, roldanas. ralos pare pas, rebites, regadores, serviços de chá e café.
B rasileira
•n
/ it CARE
serras, Serrotes, sachos aacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
Classe 33
tenazes, travadeiras, telas de arame, torEntrega de mercadorias
aelras, trintas, tubos para encanamento,
trilhos para portas de correr, taças,
Têrmo nai 772.241, de 11-10-66
travessas, turibulos, vasos, vasilhames Delaa-aMaterial Para Construção
e verruma
"Alba" Ltda.
São Paulo
Termo n.° 772.237. de 11-10-66
Transmalotes — Transportes e %varesentações Ltda.
São Paulo
Classe 33
Representações de materiais para
tração
Têm° n.° 772.242, de 11-10-66
Classe 33
Bureau Panamerican de Consultores
Transportes e representações
S/C
Térmo a.° 772.238, de 11-10-66
São Paulo
ladústila e Comércio Mecanismo Móveis Para Escritório Ltda
São Paulo
-*PO AMSRICAN —

NTROSNUCCES *

Ind. Brasil/0:1ba

efreciunslo ••
Ind. Brasileira
Cas‘e
Móveis em gera, de metal, viam, de
aça, madeira, estofados ou aão, /uduave móveis pare escritórios: Arinárlos
armarlos para banheiro a para roupas
usadas, aknoladas. acolchoadas Para
(nave& bancos. balcões. banquetes
bandeias domiciliares, berços biombo*
cadeiras, carrinhos para chá e caia
• conjuntos para dormitórios, conjuntos
atm§ sala de jantar e sala da visitas
conjuntos para terraços. iardisn e praia
-ontuntoe de aragrioa e gabinetes para
aspa e cosia/ha. camas, cabides. cadeiras
giratória& cadeiras de balanço. caixas
a, rádios, colchões colchões de molas
dispensa& divisam clivara discoteca
ir madeira. espreguiçadeiras. escrivani
I haa, emanta& guarda-roupas, messe
casinhas mesinbaa pare radio e televi.
aso a:tainhas para televisão. moldam
para quadros. porta-retratos, poltronas
Poltronas-cama% Prateleiras. Porfa-dto
„al ua sr91. sofás-camas traveaaelaise
vitrines
•Termo n.° 772.240, de 11-10-66
Auto Posto Pesqueirense Ltda.
São .Paulo

"PESQUE-1E3SE"
Ind..: Brasileira
Classe /7
Para distinguir combustíveis, lubrificantes, aubeitancitts e produtos destinados à
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor. carvão a gás hidrocarboreto
gáir meratiti butano e propano gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, pia-

camisetas
camisss. camas
cuecas,
u;as. coiartnhos cueiros
saias. casacos, anneius domina. !Usar
pez. -fantasias tardas para militares ro
legista, fraldas, galochas. gravatas ars
roa. logos de finge r te facruetas lagué»
luvas, liga& lenços mantós nelas
maiôs mantas mandrião, mann:Inas o
?Cós palas. penhoat puiaver, pelei-tuas
paina& Pachos polainas Difamas ou
nhos. per p etras. quimoncis. regalos
,ohe de chambre, roupão sobretudos
suspensórios saídas de banho. sandailas
meteres shorts sungas sroras ou slack:
touca turbantes, ternos, uniformes
e vestidas

mate, tzrinhas alimenticias, fa vas, fé*,u1:t .. flocos, farelo, fermentos, feijão.
t.gos‘ trios. anuas secas naturais e cria...atiradas. glicose, goma de mascar, gora
luras. granulo& grão de Ida gelatina.,
goiabada geleias, berva doce %erva.
mate. hortaliça& lagostas, Unguas. leite.
Jundensado. le:te em pó, legumes cm:

_. unserva, lentilhas, linguiça, louro, mas..
ias alimenricias, mariscos, manteiga.,
margarina, marmelada, macarral. musa
Ia de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, mo/hos, miluscoso.
mostarda. mortadela, nós moscada, ao-

:es. óleos comestivels, ostras, ovas.

pães. paios pralinés pimenta, pós Para,
pudins. picitles, peixes, presuntos. pa.

Térmo n.° 772.295, de 10-10-1966
Pastilhas, pizzas pudim;
SU-SA-VI — Comércio de Automóveis quedas. rak5es balanceadas para ania
Limitada
mais, requeilões, mal. gagá, sardinha4
- Sio Paulo
sandutches. sorvetes, saci de tomate e de
rrutts. turradas tapioca, ~aras, talha.
zstr—SA,-41
ria]. tremoços, tortas. tortas para ali-'
Ind. Brasileira
mento de aramais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Térmo n. 772.247, de 10.10-1966
Para distinguir: Veicuios e suas partes
Rádio Televisão Paulista S.A.
otegrantes: Aros para bicicletas. antes
São Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões. amor

ecerlores, alavancas de cambo, bdrcos
breques, braços para velculos. bicicletas, cã-linhos de mão e carretas.
nhonetes, carros ambulantes. caminhões
GCiNSUIRANT I S Btr
:sarros. 'tratores. carros-berços, carros.
tanques carros-irrigadores, carros. carnau
onas. carrocerias. chassis, chapas cir.
:miares para veiculo& cubos de veiculo&
Classe 33
:orrediços para .teicalos, direção. desliTítulo
ladeiras .. estribos, escadas rolantes, ele.
Tarmo n.o 772.243. de 10-10-1966
'adores para passageiros e para carga.
Auto Posto "Dobrada" Ltda.
imgates para carros, eixos de direção
São Paulo
meios tronteirtni para veiculo& guidão
tommotivas, lanchas motociclos, molas
motocicletas, motocargas moto furgões
DOBRADA
nanivelas. navios (inibas, para-choques
Ind. Brasileira
tare-lamas, para-brasas, pedais. pantões
-odas para bicicletas, raios para WeideClasse 47
Para distinguir combustíveis, lubrifican. tas. reboque, radiadores para veículos
tes, autatiincias e produtos destinados à odas para velculos, seuins, triciclos, fi-

AIO

PILOUROS NO GMT
IWIRD

Liase 32
'Para d,Auguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.,
tálogos edições Impressas, folhetos. ler.
*ais, livros impré.ssos, publicações
pressas, revistas, orgão de publicidade.
programas radiofônicos, rádio-televisiczo
nados, peças teatrais e cinematográfica,
Programas circenses
Termo n. o 772.248, de 10-10-1966 "*.;
Lanches Brigadeiro 2.154 ,Ltda.

São Paulo

B RIGADEIRO 2154
Iluminação e ao aquecimento: álcool lantes. pare veiculas. vagões, velocipe.
Ind.
Brasileira
motor, carvão a gás hidrocarboreto, len. varetas de contrõle do afogador e
gás metem baiano e propano, gás en- 4celerador. trolei . troleibus..
• Clame 11
garrafada gás liquefeito, gasolina, graTé'rmo n.• 772.246, de 10-10-1966
Alcachofras. aletria, alho, tapam"
xas lubrificantes, óleos combustíveis, Restaurante e Pizzaria Luntk Ltda› arras, atum aveia. avelãs, azeite areia
óleos lubrificante*. *Mos destinados á
toma banha, bacalhau, batatas, bala*
São Paulo
iluminação e ao aquecimento, óleos
biscoitos, bombons, bolachas. baunilh;
para amortecedores, petróleo e
café em pó e em grão, camarão, canela,
=mu -auerosene
em pau e em pó. cacau. carnes. chá,
Ind.
Brasileira
cereais, cominbo, creme de leae, crema
Térmo na 772.244, de 10-10-1966
•
Confecções Justais
carraaells chocolates. confeitam .cravil
Classe 41
nauta alimentos para animais, amido.
São Paulo
Alcachofras, aletria. alho, aspargos, mentos para alimentos, colontntea,
amicar, alimentos para animais, amido. gim coalhada, castanka, cebola. condi-,
amendoas, ameixas, amendoim, aratuta ameacloas, ameixas, amendoim, araruta.
qi II 14 A IN
arroz, atum, aveia avelas, azeite azei- lb r•en• Ic los c -go u r"'s. compotas, cal"
tonas banha, bacalhau, batatas, balaa, chouriços. dentlt. duces, doces de frua
1109 1311.ASILEIR4
biscoitos, bombons, bolachas, bauralha, PIM espinafre, essências alimentarem, eam
café em pó e em grão, camarão, canela padas, ervilhas, enxovia, estrato de toik
Clame 36
pau e em, pó, cacau. carnes, chá. mate. farinhas ~cadeias, favas fiai
Para distinguir: Artigos de vestuários em
chocolates, confeitos, cravo cula., floco& farelo, fermentos, feand
e roupa %atas em geral: Agasalhos caramelia
cereais, cominho. creme de leae, cremes fame, filos. Muras sacas naturais e crista
aventais, alpargatu. anáguas. . blusas a limenticios, croquetes, compotas, caisadiadas, encoste, goma de atascar, gota
botas, botina& blusões. boinas, babe pica coalhada:
castanha, cebola, condi- duras, gritailaa grão de bic1 gelatina,
pacas camelo, coletes. capas, chatas mentos p
.ilimentos, colorantes, gola:Seda oelélas, berre doce berra
cacheccii& calçados chapéus. Mata ebouricosara
dendê doces, doce de fru- mate. hortaliças. lagostas, Unau Ia=
cintas combinações corpinhos. calça' ras eQ rnnatre es.é.fie
as alimentares, emde senbora e de cria:Na& calções, cal padas, ervilhas, taxavas, extrato de toé- ¡ oondearado, leite eu pé, lema* em
coas", leatillatts. MO" louro, eus.
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evr rex

11111•MO

nas almienticias, mariscos, manieiga
raarganna. marmelada macarrái. .nasna de tomate, mel e melado, mate. mas•
sas para m.ngaus. molhos, moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada, aozes. • óleos comestíveis, ostras, ovas
jpá: . s. paios pralines planearia pó: non
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa
tes peta-pois pastilhas. pizzas pudins
queijos Taçoes balanceadas para ani
mais. requeijões, sai, &nu sardinhas
tu:indult:hes sorvetes, suei de tomate e de
trutas. torradas tap.oca. támaras,
witn. tremoços. cortas, tortas p ara ali
mento de animais e aves, torrões
Termo n. 5 772.249, de 10-10-1966
Geraldo Freire de Castro Filho
São Paulo
CALOUROS NO CHUVEIRO

Ig

equro. estojos. guarnições de couro pariautomóveis. guarnições para porta-bio
cos. alas, maletas. p orta-notas. porta
de couro, rédeas, selins. sacos para via
gem, sacolas. saltos, solas e solados
chaves. porta -fiqueis. pastas. pulseira
tirantes oara -irreios e valises
Termo n. 5 772.253, de 10-10-1966
S.Colferal
São 'Paulo

FI-T-PLOR
Inda:
Classe 31
Barbantes, fitilhos e , cadarços
Têrmos os. 771.254 e 772.255, de
10-10-1966
Reunidos Auto Peças Ltda
Guanabaar

Ind. Brasileira

lek

Têrmos is. 772.258 e 772.259;--de
10-10-1966
•
Luiz: Gonzaga de Oliveira e Silva
Guanabara •

CllNDEREIA

Termo n. o 772.266, de 10-10-1966
Comércio e Representações Lorena
Limitada
'
"Juanabaar
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

LORENA Dl

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termo u. 5 772.260, de 10-10-1966
Vidraçaria. Alteza Ltcla
Guan'éibara

VIIOR g3M,R
ALTEZA MA,

Reunidos Auzo.Peças
Classe 32
Pará distinguir: Almanaques, agendas,
Nome Comercial
anuários, álbuns impressos, boletins, cax-rasse
Têrrno
n.°
772.261, de- 10-10-1966
tálogos, edições impTessas. revistas, órTitulo de Estabelecimento
Vidraçaria Ailteza Ltda.
gãos de oublicidades, programas radio- •
Classe 21
Guanabaar
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea
Para distinguir: Veiculos e suas partes,
trais e cinematográficas, programas
Integrantes: Aros para bicicletas, auto
ircenses
móveis. auto-caminhões, aviões, amor,
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Termo n. o . 772.250, de 10-10-1966
lEmprê de Dcdetização Delimp Ltda. breques, braços para veículos. bicicle.
INDÜSTRIA BRASILEIRA
tas, cfrrinhos de mão e carretas. camiSão Paulo
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
Classe 14
carros, tratores. carros-berços. carrosArtigos da classe
" D. DLIMP "
tanques. carros-irrigadores, carros, car.
Termo n.' 772.262. de 10-10-1966
roças. carrocerias. chassis, chapas cir
.culares para veicuios. cubos de veículos Auto Mecânica Santa Candida Ltda.
Ind. Brasileira
Guanabara
corrediços para veículos, direção, desligadeiras estribos, escadas rolantes, ele
Classe 2
AUTO MECÂNICk,
Substâncias e preparações químicas vadores para passageiros e para carga,
usadas na agricultcra, na horticultura, engates para carros, eixos de direção
SANTA
CÂNDIDA LIDA,
na veterinária e para f:ns sanitários, a freios, fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas,
lanchas
motociclos,
molas
adubos
Nome Cr?mercial
para fins sanitários, a saber:
químicos, ácidos sanitários, águas de- motocicletas, motocargas moto furgões
5 772.263, de 10-10-1966'
Termo
n.
manjarias, npv . ns ônibus. para-choques
sinfetantes, álcalis, bactericidas, baesitl, paro-laruar para-brisas. pedais. Pantaes Auto Mecânic ,
(T5, -:ctda Ltda.
Guanabaar
carrapat:cidas. desin rctantes este. ^odas para bicicletas, raios para bicicleformicidas e tosfatos
tas, reboque, radiadores para veículos.
rodas para veículos, seuins, triciclos: ti772.252,
de
10-10-1966
Têrmo n. 5
rantes para veículos. vagões, velocipt.
Lojas Dauvel Loterias Ltda.
dee, varetas de contrôle do afogador e
São Paulo
INDÜSTRIA. BRASILEIRA'
acelerado-, troleis, troleibus. varaes de
7
carros. toletes para carros
INPALITSIL
Classe 21
LOJAS QUE :i
Artigos da classe
Têrmo n. 9 772.256. de 10.10 - 1966
Represt.,:tações Bianchini Ltda.
Têrmo n.° 772.264, de 10-10-1966
EM SAO
Guanabara
Molduras '4urat Ltda.
LO

ALTEZA

Nome Cornet cial
Termo n. 5 772.267, de 10-10-1966
Sociedade Comercial Meyer de Bebidas
Limitada
Gianab,,ra
SOCIEDADE COMERCIAL
MEYER .D.E
BEBIDAS. ILDA.
Nome Comercial
Termos ns. 772.26 8e 77Z .269, de
•
11-10-1966 •
Sociedade Comercial Meyer de Bebidas
Limitada
Guanabara

kiEVEfi
INDtiSTRIA BRASILEIRA
Classe 43
Artigos da classe
,
Classe 42
Artigos da classe

n•n•n0=3
Termo n. o 772.270, de 11-10-1 966
Indtiátria de Sabão Cariri Ltda.
Alagoas

krA ALA
INDCSTRLA BFIASILEIRR,
Classe 46
Artigos da classe

SANTA CÂNDIDA

Classes: 33 e 50
Frase
Termo n. 5 772.251, de 10-10-1966
Warivani" Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo

MARIVial
Ind.

Brasileira

Classe 35
GP7
Couros e ptles preparadas ou não,
Nurças. couros. vaquttas. pelicas, e ardos mesmos: Almofadas de coa.
gefato
arreios, bolsas. carteiras. cedam
cote p de couro. carneiras. capas pire
de
Ibuns e paeo livros, embalagem

Fi

,

REPRESENTAÇÕES

Guanabara

BIANCHIN1

MOLDURAS
MURAT LTDA.

Classes: 32 e 38
Titulo

—
Termo n. o 772.257, de 10.10-1966
Representações Bianchini Ltda.
Guanabara

BIANCHINI
INDÜSTFtIA BRASILEIRA
Classe. 38
Artigos da classe

Nome Comercial
'rêrmo n.° 772.265, de 10-10-1966
Cuanabaar

MURAI

Têrmo 11. 5 772.271, de 11-10-1964
Indústria de Sabá oCariri Ltda. Alagoas

CARifil
INDOSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 46
'Artigos da classe

Termo n.? 772.272, de 11.10 -1966
Indústria de Sabá oCariri Ltda.
Alagoas

TAB0111110
ITNDÜSTRIA BRASILiZA

4141X7STRIA BRASILEIRA
Classe 26
Artiaos da classe

Classe 46
Artioos da classe

,041
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PUblicação Salto e0 infia coo a ma. 180 al0 MIGO
napareaLada Endasta103. 1Iz Caaatn Cin ViLlaliaapara eanaaprà
c.orrer e prazo da (tios purís deaerlmatta do pedido. ~to Cem pema arcticeáo opreaamt ea= area elates ao Departamento
Nadou/aí d RoPriadatia bacinstrid aquélo QUO as u12= smiudictsem cas c,...~='S
reglsb'a rearaaarfa)
Termo n.° 772.273, de 11-10-1966
Indústria de Sabã oCariri Ltda.
Alagoas

CHRMUE

Têrrao n. o 772.276, de 11-10-1966

Mecânica de Precisão "Espéria" Ltda.
São Paulo

n\TDÚSTRIA BRASLLEIRA
Classe 48
Artigos da classe
Ténno n. 9 772.274, de 11-10-1966
Alexandre Petrocockino
São Paulo

e

IND.

Termo a. 9 772.280, de 11-10-1966
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas' de banho, sandálias, Mecânica de Precisão "Espéria" fatcla
suebares, aborta, sungas, stoias ou slacks
São Paulo
toucas, turbantes ternos, uniformes
.a
e vestidos
3.511C 3SP2RIA

PARAQUEOISTA

'

Indústria Brasileiwa

Classe 6
injetoras para máquinas e ruoBIG ESPERI.A. . Bombas
toras, bicos paar bombas injetoras e
máquinas operatrizes
Indústria Brasileira
Tarmo n. o 772.281, de 11-10-1966
Mecânica de Precisão ''Espéria" Ltda.
Classe 6
São Paulo
Bombas injetoras para máquinas e motores, bicos paar bombas injetoras,
máquinas operatrize:..
Têrnio n.° 772.277, de 11-10-1966

EECUICA BE PRECISIO
ESPÊRIA LTDA.

Mecânica de Precisão "Espéria" Ltda
tàasse
Nome Comentai
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Térmos ns. 772.282 e . 772.283, ,àe
BIC ESPÊRIA
aventais. alpargatas, anáguas. blusas.
11-10-1966
botas, botinas, blusões. boinas , baba"Esp&-a - Lida
douros bonés. capacetes, cartolas, caraInditstria Bradileira
puçaa casacão, coletes, capas. chales;
Classe 6
ESPRI A
cachecols, calçados, chapéus, cintos, Bombas injetoras paar máquinas e motocintas, combinações. corpinhos. calças
São Paulo
res, bicos para bombas injetoras e .
de senhoras e de crianças calções calClasse 33
máquinas operatrizes
ca& camisas, camisolas, camisetas,
titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 772 . 278, de 11-10-1966
suecas. ceroulas, colarinhos cueiros
Classe 6
Alberto Folheto
caias, camas% chinelos, dominós, acharBombas injetoras para máquinas motoSão
Paulo
pea, fantasias, fardas para militares. co,
res, bicos paar bombas injetoras, e
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gormáquinas operatr.izes
ros, ogos de 'ingeria. jaquetas, laquês
NIVO ITIVINHO
Te'rmo a.° 772.285, de 11-10-1966
Huvas. ligas lenços, mant8s, melas
Empire
Classe 33
Indústria Nacional de Rádio
faaaie" mantas, mandrião. mantilhas, pe.
e Televisão S . A.
Sinal
let6s, palas. penhoar. pulover, aralerineser.
•
São Paulo
peugas. pouches. polainas, piJamas, pita
ramo n. 9 772.279, de 11-10-1966
ílios. perneiras, quimonos, regalos, EDAT
Empresa Distribuidora de
robe de chambre. roupão, sobretudos
Artigos de Toucador Ltda.
ROMAETZe
ios
s
ór
.
saldas
de
banho,
sandálias
szallen
São Paulo
Zn (g otrie Br&d.leirg
=teres, shceta, sungas. stolaa ou olarias
toucas, turbantes ternos. uniformes •
Llasse 8
p .L 2
e vestidos
RzicLos. rádio-fon6grfo, fonógralo,
C
Indtiistria' Brasileira
televisores e máquinas falantes
Termo n. o 772.275, de 11-10-1966
F. Barbosa S.A. Comercial e
Termo n. 9 772.284, de, 11-10-1966
Classe 18
Mercantil
1. (acânica de Precisão "Espéria" Ltda.
cl ara distinguir: Perfumes, essências, azSão Paulo
ião Paulo
trotes, água de aderga, água de toucacadoz, água de Mesa. água e quina
BSPÊREA
b' Q;
água de roso, água
alburno. dtgum
01
sara barba, loções e tônicos para ca
Indiatria Brauileira
cabelos e para a pelo, brilhantina. ban.
,ONOUSTMA BRASILEIRA.
doIlna. "batons". comnêticos, amadores
Classe 5
de penteados, petróleo% /leoa para os
Classe 36
cabe/o, cseve rejuvezescente, cremes gor- Aço em bruto, aço preparado, aço
Para distinguir: Artigos de vestuárloo durosos a pomadas para limpeza da doce, aço para tipos, aço fundido aço
e roupas feitas em geral: Agasalhos, pele e "asacmilage". depilatórios, dkao. parcialmente trabalhado, mf» pálio, aço
aventais. alpargatas, anáguas blusas, domasses. vinagre ammático.'pei de urros refinado, bacnae, bronze ca â.?nto
botas, botinas, blusões, boinas baba- 2 ;talco perfumado am não. inffin EtP2E3 p arcialmente trabalhado, kezozzs da
(Pearas bonés, capacetes, cartolas, cara- Destona e cabranceáraa, preparados para manganês, bronze em p6, bronze em
puças casacão, coletes, capas, chales: embeleaar eilicta o dIras. carmins E1.2ra barra, era fio chumbo em bruto ou
cachecols. calçados, chapéus. cintos, 3 reato e para os lábios. sabão e crema p arcialmente preparado cimento me.
cintas, combinações. corpinhos. calças para betbear, sabão liquido perfumado
cobalto, bruto ou parciahrente
ele senhoras e de crianças calções cal- ou uno. sabonetes, &aturados em pó. trabalhado, couraças, estanho bauao ou
ças, camisas, camisolas, camisetas, pana ou Ilido, cais perfumados para pa rcialmeare trabalsado, feasaa em truta
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros banhos, pentes vaporizadores da acaba em berra, ferro manganês, fwao velho,
caias, casacos, chinelos, dominós, achar- me, eacervas para dentes cabelo, RMINCS gusa em bruto ou parcialmente traba,
pes fantasias, fardas para militares, co- e cilhas saquinhos perfumado, prepare- filado, gusa temperado, gusa maleável
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- dos em pá pasta, liquidoz e tijolos lã:ninas de metal, lata ens.b3lra. latac
ros, ogos de lingerie, jaquetas. leques, para o tratamento das unhas. dias& em [Filha, latão em chapas, latão em
/uvas ligas lenços. anateis. meias: ventos e vernizes, removedores da aun- vergalhaes, ligas metálicas. Limallsaa
maiôs mantas. mandrião. mantilhas, Pa- ada, glicerina p erfumada Para as cabe- ma g nésio manganês, metais não W"',-10letós. ralas nenhoar. p ulova? nelerinas: os e preparado para descolorir unhas lhados ou parcialmente t rabalhados. 132¢.
muçum. nouches, nolamas. oiiamas pu- 1/loa e pintas bu smais artificiata, &soa
mais .171 massa. :natais estampalos,
nhos, perneiras, quimonos regalos,
metais para sona, v/ qUri G zinco
para a prid

svoten

Térmo a. • ' 772.266, de 11-10-1966
etnpire -- Indústria Nacional de Rádio
e Televisão S.A.
Silo Paulo

M ? 11 .11 E O
Indúvt25.0 Brsoiloirs
Classe
Rádios, radio-fonOgrfo, fonógrafo,
tekvisores e máquinas falantes
Termos as. 772.287 e 772.288, de

11-10-1966
Tecelagem Albitex S. A.
São Paulo

á 13
Xnealotria

EX
Brasileira

Casse 31
Adesivos para vedação, anéis para vasa
iação, argolas para vedação. amasiai
Iara vedação; barbantes barracas da
camparam, betume aara vedação, bua'
clima para vedação. bujão (rôlha para
tarraza); cebos, canaletes, cordas, cordéis. cordoalhas, coadiies, correios
tramarrissão cie tôda .espécie: ennáa.
aias, esferas para vedação; fitilhos pare
amarra:dias, forros para vedação. fuga
'iça: gacheras junaeu para vedação
lonas, lonas para freios de veículos;
mangueiras. massas Para vedacão, asa
ias para vedação; rôlhas: tampões par;
vedação (fins não medicinais), toadas
na para vedação, tubos pa p o vedação
uhulaçaes para vedação; válvulas pari

vergar

Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estrados, linóleos oleados passada
raa , panos para assoallsoa , pazadas
e
tapetes
—
Termos na. 772.289 a 772.291, de
11-10-1966
Consulmon .— Consultoria Técnicas
Montagens Sociedade Civil Ltda,
São Paulo

.corsuLmow
Classe 1
Substâncias quimicas usadas uso
indústrias
Classe 25
Projetos, ,plantas, gravuras e desenhos
(2asaa
Mektdans aras Caltram2IIUS, ncânit2
arame, acondicionamento, adelgaçar,
ajustar, dimanem água, alisar, anpsa
saro aplainar, arrolhar, beneficiar. Na.
larbaquatar, brunir, cardar, cobd
tas>, comr : r, comprimir,
cozdeassr. care
52EVEIP, cos'tas', cozer, costurar.
abala,/
MR. daaa-nificara wavaía debruar. &â.
Cm2, deahagar„ desbastara., deacascras
demmbrar desintegrar, destnatar,
polpa?, distribuir, dobrar drenar,
Seis-, c-pacotar. aneaderna, 0,382W.W.120
fAh?iC.3.7 aeaioe, 2afrricor araceD d
e w,D
ta Unica? bebidos, Lbrice3
en% gPk-Accr câ pp(123, fabricar ezedva,5
fabriew fersonsantao,
bicar cáve2.3. fabricar papa gabriec3
peças, gabricar rebites, fabricas- earocea
Swigirisr. WhIIT4)(1.
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NOP.

'egiaia, trairias galosb‘aa;- griyates. gol
tos, logos de (ingeria; laqueias. iáqued
uvas, doas. lenços, mantos, meias
vadia mantas. mandrião, mantilhas: pa.
:et6s, palas. penhoar: pulovel; pelerinasoeugas. nouches, polainas, alim p as, pu
nhos, perneiras . ltumonos, regalos
robe de chamore, roipão, sobretudos
iuspenséiabs• saldos debanho, sandália:
sueteres, shorts, sungas. colas ou slack:
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
. Classe 23'
Para distinguir- tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
CONSUIVON—CONSULTORIA
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
TÉCNICAS E MONTAGENS
c caroá, casimiras, tazendas e tecidos de
lã em peças. luta, jersey, linho, avio°
p DE CIVIL Lir DA4n
paco-paco, percalina, ratai, rayun, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impei.
Nome Comercial
• trieá,aels, tecidos de pano causo.
Termo n.9 772.293, de 11-10-1966
e veludos
T.:OBANE — Companhia Brasileira de
Abrasivos do Nordeste
Têrmo 11,0 772.297, de 11-10-1966
Alcântara Machado Comércio a
São Pwilo
• Empreendimentos Ltd>
São Paulo
COBANS- C OMPANHI A

cotar. prendes. rebitar ,- roscar, melado
aa, sepaar, serrar. tecer, thabrai, tot
der, tonteai, betoneiras, ourrinhos
brinquetadores- cardadeiras, condensado
tas, cravadeires. dlnamoj. escavadeiras
misturadores, motores, prensas, rebita
dores, teares, máquinas insuitradoras
motrizes. operatiraes
raotomotoras.
perfuratrizes, rotoras, e. peças inte
grante!, destas máquinas
'ferina n.Q 772.292, de 11-10-1966 •
Consulmon — Consultoria Técnicas e
Monttigen:4 Sociedade Civil Ltda.
São Paulo

socur .

BRASILEIRA DE
ABRASIVOS ..ro

9Void

NOR DEST9
Nome Comercial
772.294, de 11-10-1966
—Têm°
COBANE --.- Companhia Brasileira de
kbrasivos do Nordeste
•
São- Paulo

COBANE
Indústria Brasileira
Classe 4

Abrasivos em . bruto ou parcialmente
• trabalhados
Têrmos as, 772.295 e 772.296, de
11-10-1966
Alcântara Machado Comércio e
Emprend imanas Ld a .
São Paulo-

sk

iventais. alpargatas. ,ciáatias.• blusas
amas, botiu?s. • blusões. -kiinas, baba
aourot. bonés, capacetes, cartolas. cara
nucas. 'casacão. 'coletes, capas. chate.
cachecols. calçados. chaons. cintos
cintas, combinações. corombos. calça
de senhoras e de criam:e.s 'calções, cal
,:as. camisas, camisoias, camiseta.,
mecas. ceroulas, cola anhos. cueiro

cabelos, creme rejuvetiesçente, cretneri
gordurosos e pomadas para limpeza , da
:ele niam.ilage depilatórios, deus.
dorantes. , inagte aromático. pó de urros
e talco perfumado ou não lápis nata
pestana e sobranceithas preparados para
embelezar cílios e &boa, carmim para
o rosto e para as lNl.nus, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
oro não, sabonetes. deutdricios em pó.
pasta ou liquido. •iots perfumadas para
Uanhos, pentes, vapet .,zadcres de perfume escovas para dentes. cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumados, preparados em pó. pasta, líquidos e tilolos
atira o tratamento das unhas. dissol.
ventes e vernizes, removedores da cuticola, glicerina perfumada para os cabe..
los e preparados para descobrir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

saias. casacos. chinelos. anuamos, achar
pes, fantasias. tardai, pára militares . eo
iegiais, • fraldas, galochas. gravatas. gor
luvas. ligas, lenços. in antas, meias
'os. logos de 'ingeria. 'mês
naiôs, mantas. mandrião, wantilhas. pa
iet6s. palas.- penhoar. pulover.- palatinas
aeugas. pouches. polainas plainas pa
.ihos, perneiras. quicamos, regatos
robe de chambre. roupão sobretudos.
suspensórios. sa idas- de -aanhO. , sandálias
meteres. shorts, sungas, .malas ou slacks.
toucas. turbantes, ternos uniformes
Termos as. 772.304 e 772.305, de
Classe 23
- 11-10-1966
Para distinguir tecidos em geral, teci,
Laboratórios
ionat S.A. — Indtiatria,
dos , para confecções em geral, para
Comércio e Serviços Técnicos
capeçarias e para artigos de cama e
São Paulo
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
carott, casimiras. fazenda.s e tecidos d.
ia em peças, luta. tersa)+, linho, nylcn
paco-paco, percaiina, canil, rayon, sedt
CREME
:aturai, tecidos plIsticos, tecidos impei
PEDI CURE
meáveis, tecidos de pano causo
e veludos
ri ri
' Térmo n.o 772.299, de 11-10-1966
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
São Paulo
1 )
1 11
0n1 0ógT R IR BRASILEIRA

BIONIff

: SÃO PAUt.0:- CAPITAI,

Classes: 23, 33 e 36
Insignia de Comércio
Termo n. 9 772.298, de 11-10-1966
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda.
São Paulo

femiff

Classe 3
Pare oisonguir preparação farmacêutica
era forma de loção e creme, indicada
contra a acne, espinhas, seborreias poros dilatados rugas, placidez da pele e
contra a exposição dos raios solares
Classe 48
Creme paar os pés
Classes: 23, 33 e 36
Sinal de propaganda
Ta amos as. 772.306 e 772.307, de
11-10-1966
remos ns. 772.302 e 772.303, de
Classe 48
11-10-1966
Laboratórios ionat S.A. — Indústria.
Creme paar as unhas
Comercio e Serviços Técnica,:

São Paulo

_Woff---di"o(
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuaricv
3 roupas feitas em geral: Agasalhos
'aventais, olpargataa. anáguas blusas
botas, botinas, blusbes, bolam baba
aros. bonba capacetes cartolas cara
ipacas, casado. coletes, capas. chatas
easbecols. calçados, chapéus. cintos
Natas. combraaçfIes, corpinhoa. calças
*Moras e de crianças calcasea cal.
camtsita. rartilsolai zamisetas
1131.1ecas. ceroulas. colarinhos cueiros
antas. casacos. chinelos, ihomia6s, achar
fantasias, fardas paca taiMar,a. 0).

PIO da JANEIRO- ESTADO..

GUAO—

`otk

Classes: 23, 33 e 36
Insígnia de Comércio
Têrmos ris.. 772.300 e 772.301, de
11-10-1966
Alcântara Machado Comércio Empreendimentos Ltda
, São Paulo

• BIO -DERMONAT •
. Industria Brasileira

Classe 3'
Para distinguir preparação farmacêutica
em forma de loção e creme, indicada
contra a acne, espinhas, seborreias poros dilatados rugas, placidez da pele e
coutra a exposição dos raios solares
Classe C
Para distinguir: Perfumes, essências, es•
tratos, água de colónia, água de "toucador, água *de beleza, água de quina
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba,' beiSes e tónicos para oa
Classe 3
Classe 36
cabelos e para a pele, brilhantina. ban
P ara Istenguir: Artigos de vestuário,- dolina 'batons - . cosméticos, flaadores Para diSting a ir preapração farmacêutica
roupas feitas em gerai: Agasalhos •'N t penteados, netróleos óleos na n•,,
em, forma de loção e creme, indicada
c'antra a acne, espinhas, seborréias poros dilatados; rugas, placidez da pele e
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Nelt$ 0,05
contra a exposição aos raios solares

