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De.pacleos em Recursos

te - Marques Antunes S.A. Máquinas
Agrícolas - Processo deferido.
N. 98.537
Mod. Ind. - Plug
para Tomadas de Corrente Elétrica -Requerente Inds. Brasile:tas Eletrometabitenicas S . - Recorrente Arbame Sei Material Elétrico Metais
e Ferragens - Processo deferido.
N. 124.294 -- Mod. Ind. - Bacia
Sanitária Requerente - Ideal Standard S P A - Recorrente - Cerâmica
Sanitária P r..clite S.A. - Processo
deferido.
N. 113.027 - Priv. Inv. Aperfeiçoamentos em Saltos para Calçados
-Requerente-- Pucci S.A. Artefatos
de Borracha - Procez-a indeferido.
N. 114., 64 .-- Priv. Inv. - - Processo ...perfeiç do 4 realização ‘'.z
Fundações - Requerente
Electricite
de France - Serviço National - Processo indeferido,
•
133.471 - :/lod. Ind. - Lâmina para Aparelho de Barbear de Cr- figuração nova e original - Requerente
- Lauro Oberlaere?..c -- Processo indeferido.
N. 42.256 Mod. Util. - Dobradiças de Lâminas - Requerente Hurgal Company Ltd. .- Processo hldeferido.

O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos deu provimento aos
recursos interpor.: nos proce, :os abaito a.- • lado
fim de reformar as
aeteriores:
de
N. 93.:.54 - PriV. Inv. - Aperfe:çoar. tos em Palmilhas - Requerente - Maximillian Schwarts - Recorrente -- S. Paulo Alpargatas S.A.
Processo indeferido.
N. ?9.728 Priv. Inv. - Distribue.'...r de Carga Hidráulica Sob pressão
em máquinas vulcanizadoras da sola ao
corte de calçado vulcanizado. - Requerente
Francisco Bartolu
:•2ecorrente - - S. Paulo Alpargatas S.A.
N. 129.053 Priv. Iriv. - Nova
composição sai dora fertilizante para
vegetais - Requerente - Rorneo De
Paoli - Recorrente - Serrana - Sociedade Anônima de Mineração
, . - Processo indefer
N. 3.. -Mod. Ind. - Novo
Modêlo de Tampa para Panelas • - Requerente - Panes S.A. Ind. e Comércio - Recorrente -; F Capuano
Cia. Ltda. - Processo indeferido. •
N. 107.784 -- Priv. Inv. - Ar1-) ;r. Secretário da Indústria Fleral- mação Aperfeiçoada para Elemento de
do Souza IVIattur. negou provintento aos Construç'jo em Concre', Protend •do e
recursos, interpostos nos processos abai- Elementos permitindo a sua aplicaçao
xo nienc:once'is a fim de manter as de.- - Recai rente - Compagn'? de Pon:-A
cisões enterio..an
Mousv,cesso indeferido.
N. 73.326 Priv. lav. - Um
Diver
Novo Modelo de Fôrma Inteiriça para
Recauchutagem de Pneumáticos- - ReGomes Molinari
Paschoal Ferreira
quere •
Exile Picea fu Irmãos
(junto
ao
tèr:no
158.096)
Conside- Recorrer
João a.1aaaion
rando os argumentos apresentados, dou
cesso deferido.
acolhida ao pedido def ls. 18, modifiN. 73.327 • Priv.
luvca.eact - cando a decisão exarada as fls. 17,
Novo Modélo de FôNa inteiriça para dev-ido o ecquerente cumprir a exigenRecau l- • alem Pneurnálic - - Re- c' , formulada pelo DNPT.
querente - Luiz Piceoli Ei Irmãos LiCarlos Miguel Vietro (junto ao têrmitada - Recorrente - Escritório Téc- mo 129.783)
indefiro o pedido por
nico Comercial Astória S.A. • - Pro- fal cle ama
legal.
cesso deferelo.
Pe
I-. Preferência
N. 73.328
Mod. Util.
Um
Nov, Modêlo de Fôrma para recapaAcyr de Almeida (no pedido de pregera de " neu • -aos - Receterente Luiz P: .eli
Iernãos Ltda. -- Recor- ferência da patente Mod. Utilidade para
,rente - Escri - ia Técnico Comercial Novas Disposições Construtivas em Enmira Cadeiras Banco.-' . .. e
Astória S.A.
Pr, se deferido.
" •res têrtno 175.407) queta ,:
N. - Priv. - Novo Des- C. ' -•-• ---Jterida tendo
cascador de Café - Requerente - Ni- em vista os argumentos apresentados
colino Guimaraee IV -eira - Recorreu- ta petição.

--

N. 170.521 - Dymo Industries Inc.
N. 179.701 - J Dawalibl ei Filho
Ltda.
N. 181.676 - Dahlberg Electronic*
Inc.
N. 182.194 - Inge Lienggren.
Blindex Constreçôes Elétricas EspeN. 183.18 g - Atirei Stoicescu.
ciais e Blindadas Ltda. (no pedido de
preferência da patente Mod. Utilidaue
para - Nova Disposição em Conjunto
Expediente da Seção
d Lâmpada Sinalizadora têrmo 1)7.1.'
- Nego a preferência solicitada oc.aside Intarferência
derando ser muito recente o depósito
do pedido.
Rio, 5 de junho de 1967
Blindex Constiuções Elétrcas EspeMarcas Deferidas
ciais e Blindadas Ltda. (no pedido de
preferência da patente Mod. Util. para
- Nova Disposição em Botão dc , Co- N. 376.826 - «Casa Prateada»
Casa Prata .S.A. Importação e Comérmando E trico de Chave Larino
mero 178.097 NNego a prr'1erência cio --Cl, 41.
solicitada considerando o •'-oósito do
N, 429.394 -- Cotermaqui
Co.
pedido ser por e: :ais recente.
termaquI Construções, Terraplenagem de
Grey Eletricidade S.A. Ind. e Co- M,quinár'--;
da. - Cl. 38.
mércio (n pedid,. de preferência (.:a
N. 465.1 1 9 - Embleetática
paeente °Mod. Uti.. para - Novo e
Gonsalves (Vinhos S.A.) - Cias.
original Toca-Discos Portátil ‘êrmo número 183.5 1 7) - Nego a preferência se 42.
N. 466.289 . «Idro-P2 Ascorbico
soli:ctac'a '-'2rando ser o depé - ito
- IVIaggioni ei C. S. p.A. .- Claspor demais r-cente.
Nestor Bezerra Ramos (pedido) se 3.
de preferência da patente Priv. invenN. 489.099 - «Cinquentenário> ção para Nova Fôrça Hidráulica Au- Decorações C;inquentenario Ltda. -tomática têrmo 183.704) Nego a Cl. 40.
preferência requerida em face do pe-•. 489.780 - Ovo de Colombo dido de registro ecr por demais recente.
CI. 49.
.
Frank Gevert e Carlos Alberto Bar- Francisco Peinado
N. 489.878 - «Venizellos» - IC.fs
roso de Souza (no pedido de preferência da patente Priv, Inv. para
1-per- priades Ei Cia. Ltda. - Cl. 36.
feiço :Tient . em ' :
N. 492.1) Anuário Industrial do
Transporte de Grãoe r.rre 176.286) - Estado da Guanabara - A Federação
Concedo a prioridade ree..erlda em -rir- das Indústrias do Estado da Guanabara
- 1(.3 ..gumentos apresentados an pe- e o Centro Industrial do Rio de Janeiro
tição.
- Cl. 32.
1\i. 492. .2 - «2 C-3re Vibar InEXPEDIENTE DA DTVIS.V - DE
dústria c Comércio S.A. eVicsa» PATENTES
Cl. 8.
Rio, 5 de junho de 1967
N. 496.151
Lagea.
Pedreira
Lageado Ltda. - Cl. 4.
Exit”nc;7s
N. 496.262 - T.rte Promocial Pabl'cidade e 'rráf:ca Arte Prornocioral
Tétanos cosa exigênzias à ..unwir:
N. 165.774
Metalúrgica Zaccaria -.1"
49 8..538 Maus - Sinta
Cl.36
Ltda.
do Brasil - S.A. 'Ind. de Motores
N. 166.857 -Rodolfo 1:oralt,
Caminhões e Automóveis - Cl.
N. 166.861 -• Casa Tozan S. A.
Imp. e Exp.
N. 496.641 -.
cgt
...ida. - Cl. 36.
N. 167.0, ' -- Cerâmica St José L -os
N. ,"•`'-'
Ltda.
Romedas
Romedat
Ciai
N. 167.779 - StavrOs Athanase Bil- Ind. e Com. de Metais Ltda.
e 5.
lis ei Cia.
N. 175.334
Irmãos Verardi LiN. 4.667
"'denta - Cj.
mitada.
-ea Ltda. -_Cl. 36.
N. 176.533 - Estamparia Vozzo LiNO 496.683 - Eaeo - Rico nig.
mitada."
N. 179
N V Philips'Gloel- nharia Ina. e Com. Ltda.- Clas
se 16.
lampenfabrieken.
496.792 - Pigalle
Piga%
N. 169.757
Saioznatic S.A. Equi- - NO
Indústria e Comércio de Calçado
pamento Técnico.
Limitada - Classe 36.
remo
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. 'Repart4ões ublicas de-1,
./4

entrega'r'na ;Seção de ço-Â
nturtiCaçáes 'doi Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17;h6.;
d expediente d e stinado 4 titiÁ
Meação.
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- (Rara etítaz.,1 interraNdd no
remessa dos '51-gãos •ofibiais 'a 'rao
novação de assinatura deve ser'
criewa DA saçÃo oce tiesuaa4Ão
solieitáda, com antecedência st':
FL ORIANO GUIMARkeS
trinta (30) Wias.

ALBER1VDE BRITTO-PEREIIhN

- As reelanzações pertinentes CHOLIFE DO LtERVSSO DE0.3.43LiCAÇõn0
.atéria retribuída, nos casos . .de J.:B.:.DE ALMEIDA 'CARSIEIRO
érro ou omisso, ,iletrerãO „ser
•
- 151ÁRIO OFICIAL
parte superior ' do endéo
formuladas por escrito ái ,Seçãoí
sinsç4le Jo
ne:
r etëço estão 'consignados o aàr
de Redação, até o „quinto dia :ata
•soao 4.. pubilotaude, dto exto•dionte au Clopiartamensn
do
talão
de registro da assinaturO
subseqüente à publicação no
Wttntet4rts •
tíamtan.i do Propriadads trultass,trial
e o mês e _o ano em que findara.
órgão oficial.
feiiirnbricn o•
41* findi.ertrkw
hapecasso mis .0ticinas Ou Departamento cie Imprensa Nacional
- Às assinaturas das Re pardo
- A Seção ,de rRedação un-;
ç5es Públicas- :serão anuais e ded
ciona, paro -atendimento do públiASSINATIVRAS
verão ser !renovadas até 28. de
co, de 11 às 17h30 nün,
FUNCIONÁ-111os
, .vereiro.
REPAKE3içõES -E PakiSTICI,LAStE8
- Os originais, devidaMente
Capital e Interior:
Capital e hueráár:
autenticados, •dever"ão ser dadtiloj
tplessa 4s .válóres. $erra
Semestre
Semestre
....... IV Cr$ 4,30o ;pre a favor
NC4
6,00
grafados em espaço Má. -em
do Tresour.eiro -do
9,0
NCr$
NCr.,5 1200 ,Ano • o+1. • • • • • •
'só »are dopapel, „formato :22x33: Ano •
IpartamentO de Imprensa Nacio="
Exterior:
Exterior:
as emendas e iastiras serão l'es'mai.. -deverá ser acompanhada do
A
no
„.
, . . .Ner$
sal vadas por quem de -direito.
Aio ..... ,
NCr$ 10,0 O[esclareci mentos quanto drama apito
• ração.
NIMERO AVULSO
- As „assinaturas podem ser
,cada
tomadas anta ,qualquer . época do - O ip peço :do 'ruímos° .a.initso „,figura !ria :última ipa ,giria
- Os suplementos às 'ediçõoà,
soio,• por- seis 'meses • ou um d110, •-exernplar.
dos .etrão,,,o.ficiais Ael .serão remes
lidos ,..ao,s ,-assinantes ique os aolia
,e's sato 'às paia o, exterior, que - -O prcço do .exemplar :atrasado ,.serál Acrescido de JVCr'S
se do 'n esmo ano, e de aNCr'$ -0,01 por ano, ;se ,,cle .atIOS anteriores. .c?tarein no alo da assinatura,.
seUrpre sesàO
°

r'Slarcena -• .N9 .499:057 -a• Refemet Comer- .N9 .501.075 - Acélera.?er :Rhreia ,N9 505.886 - )omg
Dome
,cio de Metal Refemet Ltda. - Clas- NTSBTS-201 - Companhia QUirnica Comercial _Agrícola ie .Adm. S.A.
se . . .
lahcalia Brasileira .- Classe
e Comércio Ltda.. - ,Classe -40.
Classe ,38.
N9 496.903 - Cincon Gincon N? 499:071 - Promove - Comér- N9 '501:076 ,--- Acelerador .lahódia N9 506.061 - Plastilougas - UtiAuto Peças - :Indústria 'e ri.".mérCi0 cio -e Capresentacões 'Promove 'Limi- •Tettl-481 .- Cia. sRiiimie,a, Ratódia lidades Domésticas 'Plastaouças Lt• Brasileira - Classe ' 1.
tada
'Classe
tintada - Classe .38. limitada - 'Classe 13.
Gincon "N9 499.290 -- Geogec
N9 -606.068 - ia Corunã - Mar
• N9 ' 496.905 - Gincon
Geopee
.
N
9
501.077
Acelerador
alhodia
• LanChes ,La
Jtela.
Auto Peças .Indústria é ..Cotnércio
'Limitada
Produtos
dá.Lamoura
e
TMTM-500
-,
tia.
--QairnicaS
Ithóffla
.Classe 38.
Saltada - Classe 21.
•Pasmaria -- -Classe '.41.
Brasileira - 'Classe
N9 496.917 -• .Mecanac larada- 2‘19 499.3:38 - Pranstur - :Agência .N9 .501078 - -Acelerador Ithédia N9- 506.175 - Insetisan - -Jonathas Carloa de Carámlbo Pilho -:trica :Nacional SMecanac- 'Ltda. -.-- Prancesa ' e -.Brasileira de Turismo TMTD-501
- Cia. Química Eladdia Classe
'Limitada - 'Classe .44.
.Classe. ,21.
38.
. ,
Brasileira
Classe
1.
.N9 497.011 - Precioso - Orlando N9 499.398 - .Macromel - -Macro-, N9 -501:079 - Acelerador lahódia N9 506.506 --s 'Willy - -Lojas WflIy
'Moi Resinas :Sintéticas S.A, --Cias-Lasse - Classe- 48.
- 'Classe '88.
13332DZINsa...505 - Cia. 'Química Rh:O- Limitada
se 4..
N9 497.-050
-Poney
N9 506:540
Chirelei - Bhield
sni
MraSileir
g
Classe
1.
b
Indústria Santa .Angela ,Cs. .-Comercial
aepresentações .Lirnitsa,
NQ
499.14
Halinone
ti..
S.,
se 7.
7.
- -Classe 38.
Vitamin "a; Pharmaceutica. Corpora- In11? -501;080 - Acelerador 'hdia daN9
N9 . 497.093 - Lsined
506:541 - Franluga :ReproLahorates-.; tion
DMDNa-1.600 - Cia. Qu finica Rhts
(Classe
3.
-rio "-atinedan Ltda., - Classe 3:
sentações g Comércio Pranluga "Ll. • "N9 499.'568 - -Ornatex Ornatex dia _Brasileira
Classe 3,.
N9 497:239
Sertão - Dantas 'Organizado Mercantil sle Indústrias N,9 .504.866 - F'enodur Periodur niitada - Classe 28.
-Guedes - Classe 22.
Pig*alle - Dansk
Pinturas e 'Revestimentos Ltda. - :N9 506.849
S.A. -'--Class e24.
N9 .491366 -Methon Adile Backing Texteis
Laboratórios
- Classe ;10.
N9 499:571 Crnatex Orriatex Classe '28.
Corporation - Classe 22..
507.216 - Mona Lisa - Má.0raanizacão Mercantil de 'Indústrias N9 504.916 - A Esperança - Res- rioN9Manuel
de Castro - Classe 24.
N9 497.487 - .Saraiva - .9a.v.imen--5 Texteis S.iA. - Classe .28.
taurante e Pizzaria A. Esperança lá- N9 507.28lNavalpl ast •atadora Saraiva Ltda. - .,alasse 16.
anitada
-Classe
'38.
N9
499:244 - Mista --- • kielion ¶par Tintas plásticas 'S.A. N9 497.578 - Tessor
504 .:934 - Atena
Tipo Lito se 28.
-ganharia
Voin.
Ind,
.Ltda.
Clas"Rosset & 'Pilho Ltda. - Classe 86. se 02.
Atena Ltda. -- „Classe 32.
N9 497.616 - Tesserôlli
N 9 307.07', '11711st011
MadeiN9 499. 687 a- Lubarno - Ind. e N9 '504.977 - Silva - 'Viação
• Comércio e Representações Ltda. a'aira e Eaportadora Tesseisili Ltda. Com. Santa." SVI ali a Ltda.
Clas-' va Limitada - Classe '70.
- Classe 4.
Classe
33.
I
se 41: •
N9 504.998
Kenia
Kenia
.1\11.' 507.4.10
N9 497.691 - 2 Bussi - Auto Pds.Certa - 'Certa PioArtefatos
de
Metais
Ltda.
ClaSN'9
4i9.772
Prenac
,paganda
Ltda.
-Classe 88.
to 2 Bussi Ltda._
Classe 47.
Pra; ias se 16.
•
59 307.412
T21) - HD.
N9 497.333 - Acrobat - -Indústria Com. importação -e Ttepresentae5i.m N 9 505.300 - Emblemátiaa
Cas-S
- ciaSse 21.
e Com. Importadora .1..'"T .c.
e Com. 'Ltda.:. - Classe 38.
.telo Country (Clube - Classe 20.
- Classe 17.
N9 '507.473 j Clorene - Sulco
N9
409.77
4Cobeca,
Colsecit
N9
505.301
Ernblemátisa
Cu:Tintas e Vernizes 'Ltda. - Classe
N9 497.894 - Eduam
Eduarni Comercial Benefiéiadora de 'Café
telo
Country
Clube
.'Classe
30.
n9 28. I3eneficiamento de Madeiras Ltdas
- Organização
P,adroni-: NQ 505:478 - Crustáceo - Impor- N9 507.681' 1-, :Seras -a
Classe 4.
. Serasa ;zaaao 1313tportaeao
Classe 41.
tadora e 'Exportadora de Bebidas e Serviços de Administração ,S.A.
N9 499.775
N9 497:997
Sasvell
Cobene
Cobeca: Conservas
Beco S.A. - Classe 42., Classe
Ca Radkwell C.A. -- :ciasse
- Comercial Meneficiadons de Café;
;Moais' .N 9 ".507.775 r- Centroflex -, MetaN 9 498.021 - Enxoval DaçuraLimitada -a- Organização .de Padro-, N9 505.593 -- 'Morais
lúrgica BodksVell .- Classe fi.
de PlásticOs Ltda.
Ornatex Organizaçãõ Mereantil de; nização e Exportação l --- Classe 41. sComércio
1N 9 '507.205
Panam -- Panam
Indústrias Textels' , S.A. -- 'Crassa 37' N 9 499.815
Dundeletre - Meta-, se 38.
e DIstribu!dão
1•4 9 498.188 - Volufts
aica, Dudaletro Ltda.. - Classe .5: N9 505.621- - Pinto - Represeis Mercado
Cdat lúrs
se
50.
,Gomma Soc. Per. Az. --- -Classe `39. 1\79 499.853 ..- Pecker
Indústrias tações Pinto Ltda. - Classe 38. 1,
N9 498.2.97 -- Urbana Eletro Medânicars Pecker
N9 .507.919,-Caponsta -1 3oluar
N9 505.226 - A Transportécnica" .ind. e Com. :Lida. -- -Classe 21.
dosa .de Bebidas" e Cerealista Urba- Classe 6.
- Gomes & Pereira `Ltda. - Cias- N9 508.065 -.- 'open - Forneaena - Classe 32
N9 499..854's- ,s= -Gerinafi Indús- ase
28.
N9 498.463 - Sandoz
dera -de Hotéis e P.ensões liefen LiSandoz1 tria ,desCrampos
tfermafi
:Ltda.
-,N9 505:701 Macotil Materiais mitada,
Classe 3.8.•
- Classe ,32.
Classe
11.
para ‘Construção e Tintas Tda. - .-N9 508.066 - Musi
N9 498.226 -- •Optisol
Musi aidia
Slrirl'ustdfa 1X9 499.8-65
Psager,
- Sarager do •Classe 28.
Limitada - Classe, 38.
de Plásticos -- Optiso/' Ltd,a;
Brasil
Ltda.
Classe
Classe 28.
:N9 505:703 - *Tujuba Indústria. N9 ,508.113 - Machado de Assis
NO 14a9 367
Bar Mactiadt; ,de AsSis ;Ltda.
Matema*éj ---11 de '..Tintas . e4-Vanatatis Cot/ Nuas Li, -ss
N? 498.904 M.A.; Sonda. S.A.. Sociedade ,0--.A51098 Na -4 mitada - Classe 28. ,
Classe 28. "
Ind. de Peças: e
p rn entoa' --I eionels e Derivados Alimenticial
Classe 8.
N9 505.832 - Euridiee -4 rotocé- ai9 508.173 -- Liagerts. --.."
;
,
Classe 41.
'
Liagerte Ltda.
pta Euridlee Ltda. - Classe 25.
'.N9 496.252

ria "e Carpintaria

.aexta-feira 9
508.
Luxere.
Luxerc
ércio e Construtora Ltda. .
é e 38.
NO 508.223 - Casa do Ator panificadora Casa do Ator Ltda. Classe 38.
NO 508.227 - Janoiné
Jantarté
Lanches .Ltda. - Classe 38.
No 508.228 - Sylina - Modas Sylma Ltda. - Classe 38.
NO 508.347 - Diógenes
Diógenes - Watt Harder
Sohu - Classe 11.
NO 508.387 - Joialu,sa - Panificadora e Confeitaria Joia l usa Ltda.
- Classe 38,
N9 509.392 - Coperlange - Comércio de Perfilados e Laminados
em Geral Copettange Ltda. - Claase 38.
NO 508.418 - Varam -- .aripreendimentos e Administração S.A. Classe 38.
N9 508.455 - Cobertwas NN Pirelli S.A. Cia. Ind. Brod/eira Classe 40.
NO 508.508 - Nyester - Lanifício
Pirituba S.A. - Classe 9.4.
No508.578 - Gitano
Tecelã-gem p arahyba S.A. - V.ase 37.
NO 508.556 - Insígnia
PG
Galeria de Arte . tda.
a . - Classe 25.
N 9 508.622 - Avia - Antônio
.Joaquim Cardoso - Cla .:se 36.
N9 508.900 - Anferco
Anferco
Com. de Auto Partes Ltda. - Classe 21,
N9 508.921 -AnilplaflLRena,to Morilla Garoia - Classe 0.
NO 508.961 - Ziga Panificadora
A. Ziza Ltda. -- Classe 38.
N9 509.048 - Bida - Magazine
Bida Ltda. - Classe 38.
No 509.049 - lprog - Iprog
p ortodora de . PreCutos Gerais Ltda.
-- Classe 38.
NO 509.050 - 'Cernia - Terme, Indústria e Comércio Ltda - Classe
ô9 38.
N. 509.066 -- Miasco
SN:amido
• Miaskovisky
riasse 23.
NO 509.094 - F'iltrosol
CIE Cia. Brasileira de Extrusão - Classe 31.
N9 509.174 -- Eueaseptine - Laboratório Lince S.A. - Classe 48.
No509.197 • - Strassbirger -Strassburger
Cia. Ltda - Classe 36.
N.509.208
Fibraga
Fibraga
Ind. e' COM. Ltda.
Cl. 21.
N. 509.226 - Veja e Leia - Editora Abril Ltda. - Cl. 32.
N. 509.297
Tegecê
Tegecê Com. e Construtora S.A.
N. 509.309 - Sadia - S.A. Ind.
e Com. Concordia
Cl. 6.
Na 509.314 - Sadia - S.. Ind.
e Com. Concordia - CI, 11.
N. 509.365 - Sorriso
Chacara
N.S.-Aparecida Ltda. - Cl. 41.
N. 509.649 - Perista HL S.A. é
Com. - Cl. 5.
N. 509.690 -- Neer - Otto Heer
Cl. 49.
•
N. 509.738
Andirá --a Cerealista
Andirá Ltda.
Cl. 38.
N. 509. .742 - Saison Chie - Nestor Ribeiro - Cl. 38.
N. 509.758 - Usamaq Maquiuária
'de Empacotamento Ltda. - Cl. • 38.
N.- 509.759
Coladurá --- Coladura Ind. e Com. Ltda. - Cl. 38.
N. 509.761 - Autogrosso - Autogrosso Cia. Matogrossen.se de Automóveis - Cl. 38.
N. 509.976 - Rached
Bijouteria
Rached Ltda. - Cl. 38.
N. 510.004 - Sevigne - Malhas
San Remo Ltda. - Cl. 36.
N. 510.034 -- Cimatox
Cimag
S.A. Com. e Ind. de Inseticidas e Material Agricola
CI. 2.
N. 510.043 -7
- CeramiCa . Morrinlies ' Ltda. - Cl, 16.
,
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N. 510.095 . -- Cardou
Cardoil
Tintas S.A. -- Cl. 1.
N. 510.141 -- Facilon - C B E Cia. Brasileira de Extrusão - Cl. 28.
N. 510.155 - Setnisil -- Cerâmica
São Caetano S.A. - Cl. 4.
N. 510.156 - Semisil - Cerâmica
São Caetano S.A.
Cl. 15.
N. 510.162- Prodec - Prodec S.A.
Proteção e Decoração de Metais Classe 5.
N. 510.163 .- Prodec - Prodec
S.A. Proteção 'e Decoração de Metais - Cl. 6.
N. 510.166
Prodec - Prodec
S.A. Proteção e Decoração de Metais
-- Cl. 9.
N. 510.199
Prodec - Prodec
S.A. Proteção e Decoração de Metais
- Cl. 42.

(Seçâo III)

N. 497.344 - Paticar - Hélio
Ansaldo
Cls.: 6, 21 e 33 -- Artigo
117 n° 1.
N. 407.743
Manolo
Pinturas
e Funilaria Manolo Ltda. - Cl. 33 Art. 117 n9 1.
N. 498.784 - Unitex Representações
e Com. - Sirley Oliveira Pires Cls. 6 e 33 - Art. 117 n° 1.
N. 499.609 -- Plantação O'Neil Pneus General S.A. - Cl. 33 e 45
- Art. 117.
N. 499.738 - Cerâmica D. Pedro II
- Porcelana D. Pedro II S.A. Cl. 16 - Art. 117 n9 1.
N. 505.627 - A Transportécnica -Gomes el Pereira Ltda. - Cl. 33 a-Art. 117 n° 1.
N. 505.629
Kalipson Publicidade
e Turismo - José Wilson de Castro
Calil
Cls.: 32, 33 e 38
Artigo
117 n9 4.
N. 505.850 - Las Brisas Club Carlos Correa Gaivão - Cl. 33 Art. 117 n° 1.
N. 506.862 - Esquemateca Brasileira de Eletrônica Radio e Televisão
Esbrel Antenna Emprêsa Jornalizatica
S.A. - Cls. 17, 25, 32 c 38 - Art ; go 117 n° 1.
N. 509.071 - Beneficiamento de Residuos de Algodão Mauá
Roberto
Romano - Cl. 24
`.rt. 117 n° 1.
N. 509.509 - Lavanderia Iguaçu Laivo Paulo Xamada - Cl. 33 -- Artigo 117 n9 1.
1. 509.585 - Caucho - Antônio
Milton Behera - Cl. 33
Art. 119
número 1.
N. 509.556
Icarai - Antônio
Milton Bebera - Cl. 33 - Art. 117
número 1.
N. 509.689 - Granja do Moinho Augusto Alves dos Santos Jr.
Cl.
19, 41. 42 e 43 - Art. 117 n9 1.
N. 510.045 - Panificadora Camilopolis - Panificadora Camilopolis Ltda.
Cls.: 42, 43 e 33
Art. 117 número 1.
N. 510.079
Pic-Nic's Tour
Moacyr Domingos da Silva - Cl. 33
e 38 - Art. 117 n° 1.
N. 510.378 - Mecânica Volmec Fora Moura 6 Cia. .- Cl. 11
Art. 117 n° 1.

N. 510.200
Prodec
Prodec
S.A. Proteção e Decoração -de Metais - Cl. 43 .
N. 510.201
Prodec
Prodec
S.A. Proteção e Decoraça'o de Metais
--- Cl. 44.
N. 510.204
Prodec - Prodec
S.A. Proteção e Decoração de Metais
Classe 47.
N. 510.206
Prodec
Prodec
S.A. Proteção e Decoração de Metais
- Classe 49.
N. 510.395
Maroni - Maroni
Enterprises Ltda. - Cl. 38.
N. 510. :I93
Avila - João Avila
Neto - Cl. 38.
N. 510.550
W 52 - !bramam
Industrias Brasileiras de Materiais para
Polimento S.A. - Cl. 28.
N. 510.586 - Emblemática - Parket.. Brothers Iiic - Cl. 49.
N. 510.630 - Lenire - a Novaq uímica Laboratórios S.A.
Cl. 3.
N. 510.631 - Nezomicin a- a Novaquimica Lahoratórios S.A. --- Cl. 3
N. 510.638 - Cabidela - Abel
Gonçalves Chaves - Cl. 42.
N. 510.643 - Livracutis - Livracutis - Produtos Científicos de Toucador Ltda.
Cl. 48.
N. 510.792 - Mangabeira - J. Belmiro 3 Cia. Ltda. - Cl. 42.
N. 510.793 - Airosa - Panificadora Airosa Ltda. - Cl. 38.
N. 510.794 - Berali Imp. e ReNome Comercial Deferido
presentações Berali Ltda. - Cl. 13.
N. 510.797 -- Estavas - Bar e Café
N. 432.662 -- Maguiran - Soc. CoEstavas Ltda. a- Cl, 38.
marcial Maguiran Ltda.
N. 510.798
N. 507.968 - Dreger Schuck Cia.
Luiz Góes - Auto
Posto Luiz Góes Ltda. - Cl. 38.
Ltda. - Dreger Schuck 6 Cia. L tda.
N. 510.815 - Andemark - Ande- - Art. 109 n° 3.
mark Exportadora Ltda.
Cl. 38.
Marcas Indeferidas
N. 510.919 - Brasilux - Brasitex
- Polimer Indústrias Químicas S. A.
N. 426.438 - Estante Literária --. Cl. 2.
Editôra Outubro Ltda. - Cl. 32.
N. 489.593 - O Golpe Co..ttaa o
N. 510.920 - Poli - Qee - Qui- Estado
de Coisas - Dr. Euro Luiz
mica Especializada Erich Loewenberg
Arantes
Cl. 32.
Ltda. -- Cl. 46.
N.
493.198'
- Carnet da Fortuna
N. 510.929
Akribia - Renato Esferofen Com.
de Canetas Ltda. Ferreira Nunes - Cl. 32.
Cl. 17.
N. 510.955
Defase
Defase N. 504.445 -- Supervendas - SuEquipamentos Eletrônicos -Lida.
pervendas Supervisora Nacional de
Cl. 8.
Vendas Ltda. - Cl. 38.
N. 511.004 - Cinta Azul - Carlos N. 510.000 --Pontagroasense Pereira Indústrias Qulmicas S.A.
Comp. Pontagrossense de Automóveis
Classe 38.
.N. 511.072 - Juriti - Com. •e Com.' e Ind. - Cl. 38.
N. 510.799 - Aracaju - DistriConstrutora Juriti Ltda. - Cl. 16.
buidora e Engarraoltiora Aracaju Ltda.
- Cl. 42.
Nome Civil Deferido
N. 511.061 - O Negocio é Sêlo
N. 498.302 -- Colabor
Promo- Estavam Moura - Cl. 32.
N. 511.068 - Com Mate Você Vai
ção e Propaganda Ltda. -- Cl. 33 -Mais Longe - Antônio dos Santos -Art. 109 mó 4.
Cl. 43.
Exigências
Titulo de ' Estabelecimenfo Deferklo
Têrrnos com exigências a cumprir:
N. 494.534 - Rdlo LiÁr d.O.
- João Atnerico de Souza - a. 32
N. 443.480 - Edi Artes Gráficas
Art. 117 n 9 l'
•
e 33
Ltda.
-••

Junho de 1967

1999

N. 472.023 - Takeo Kurokawa.
N. 496.554 - Etnprésa de Auto
Ônibus Ferrai de Vasconcellos Ltda.
N. 499.956 - The A, C. •Gilbert.
•,
Company.
N. 501.677 - Lanches Hot Burgo,
Ltd
a.
N. 506.714 - Jonathas Carlos de
Carvalho Filho.
N. 506.784 - Vaclav Egert.
N. 508.765 - Miryani Rachel
Spach.
N. 509.799 - José Rodolpho Amo.
rija.
N. 310.076 - Francisco Assis Pereria Alencar.
N. 510.283 - Til-agi S.A. Com, e
Adm.
N. 510.852 -- Emprèsa Gerin de
Bebidas Ltda.
Diversos
N. 491.532 - Brasequip Ltda.
Aguarde-se.
N. 505.590 - Lanches Statei Lida
- Proasiga-se.
N. 508.964 - Comercial Trombett
Ltda. - Prossiga-se.
N. 509.209
Fab. Estrêla de Tia
tas e VellliZeS Ltda. - Prossiga-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSF5RÊNCIA E LICENÇA
Rio, 5 de junho de 1967
Transferência e alteração da nome de
Titular cic Processo
Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as transferências e alterações de nome:
L'Ateher Moveis S.A. (transferência
para seu nome da patente. Priv. Invenção n , 65.923).
Captocap Ltd. 'transferência paar seu
nome da patente n 9 69.058. Priv. Invenção).
Lazco S.A.
Artefatos de Couro
(transferência para seu nome da patente
n° 69.484. Priv. Inv.) e ns. 69.485
- 71.393
71.475 - 73.073 Priv.' Ipvenção) •
Distillerie F Elli Ramazzotti S P A
(transferência para seu nome da patente
n9 2.100 Mod. Ind.).
Walita S.A. Eletro Indústria '(transferência para seu nome da patente número 4.379 Mod.
).
Olivan S.A. Com. e Ind. (transferência,. para seu nome da patente número 5.996 Mod, Ind.).
Inds. York S.A. Produtos Cirúrgicos
(transferência para seu nome da patente
n9 6.463 Mod. Util.).
Union Carbide Corp. (transferência
para seu nome da patente n 9 56.906.
Priv. Inv.).
D'Agostinó El Cia.
(transferência
para seu nome da patente n 9 62.622.
Priv. Invenção),
Fábrica Nacional de Artefatos de Metais S.A. (transferência para seu nome
da patente n9 68:704. Priv. Invenção).
Rexall Drug And Chemical Company
(alteração' de nome da patente número
68.952.' Priv. Inv.),
Johnson 6 Johnson • (transferência
para seu nome da patente n 9 69.081..
Priv. Inv.).
J M S Industrial Ltda. (alteração de
nome da patente n 9 69.392. Priv. N.
venção) .
Johnson 13 Johnson (transferência pars
seu nome da patente n° 69.505. Privilégio de Invenção) .
E R Squibb ft Sons Inc (transferên•
cia para seu 'nome da p atente- têm*
130.352. Priv. Invenção).
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.3tipho -de 1.967

Bolide& AltiehOlag '(na a/teração de ! Zgon F. Becker tir..ia. Ltda.. (tra-À-1 lazco `S. A,. Artefatos 'de Couro] Atéliers de , ponstrugtions . Eletti
mune Ida "patente .têrmo )Pri-; ,ferêncla' para o-seu norne , d a pate
ten tul- (tianIferência pa ra o seu . nom
e da pa- de CharlerOi - alteração de nome
vilégio .de anvenção).
mero 5.979).
tente ar 61.632').
, patent tê9no.416177i;)•). . - . '.
.i., .
Proji'a g anda S .. A:. ( tranferén- Tractel S.A. (transferênCTa - pata o
..Cherniscbe
Fabril:
Frankenthal
H
V
i-álli;r
ra ,:f.iáéti
nl"Adine .d.P11
cia para eu nome da patente :tenro seunome da patente tê
:nto 442.230). ,
'' ' (ftirils-feTé
1: ora
_
14 .583 1--4' MO;
.-•
` COrnello Pertica i Campá S.-A:; Indús- Schmidt Kg. (transferência para .,:o seu • :ent.:-: term
:
143.560.1. ' ' 1"- . a
..
onterma 'Constr'tifo'ra Industrial e iria 7e Com. (transferencia para o seu nome .da patente n° 67.108).
Termotécnica S.A. (alteração de nome nome da patente no 49.598).
Chicon, ee Manufacturing Corp. -(trans-Robcrtsha :.' Control:, COmpany
aão de ...une na 'patente tétano
-,ad patente têrmo 152..649. Priv. InCalmar Represeniações S.A. ( Jia til_ ferênda 'na ra -, .fee n,.-.).me da patente -mero 144.280).
venção).
teraçj.0
de
nom
na
-patente
no
2.416),.
a°
67
435) ..
:B- ...'hain Group Ltd. etransferên
Alsa S.A. .Inds. "Químicas (transfe- Colr
riar 'Representações S.A. (na al- Clevite Corp. (transferência para o para o seu nome da patente tênno
.rência para seu nome da patente tênno
patente
ir
72056
.).
Polue
da
teração de nome na patente n° 3.967) ., seu
,
mero 16.3.865). M
153.308 — Prfv. -Invenção).
1
Clevite 'Corp. (transferência para o 11-,acyr A.
áfei lb ria . •.
Ltds
Supripeças
Ind,
e
Com.
de
Artefa-'
Beecham Group Ltd. (transferência
Lida.
seu
nome
da
patente
n°73.577).
(transferência F....a o seu -nome da ptppara seu nome da patente tênno 151.032 tos Plásticos e Metalúrgicos .
Ltd. tente termo 16.9..52)s5
(transfercia
ên pau,u
o se nome da. pa- American Factores Asmiate
Priv. rInvenção).
. (transferência para o seu nome da pa- Joaquim 7 , :o .C.rdoy' D'Ambess?
Monsanto Com pany (alteração de tente no 4:0285.
tente ir
.
-(transferência para o seu 'nome da pa:1
nome da patente termo 154:411. Pri- Metalúrgica Wetzel S.A. (na alieteração de nome de patente n9 4.615) . Lazco S. A. Artefatos de r.ouro tente tênn o 169.772) .
vilégio cie Invenção). •
Clevite -Corp (transferência para seu Calçados Tetea Ltda. (ná ,alteração' (transferêncía para o seu nome da paExigênclas
tente ir 75.206).
nome da patente têm° 154.390. Pri- de nome na patente no 4.796).
,
(transferência
vilégio
de
Invenção)
e
termo
156.477.
Lazco
S.A.
Artefatos
de
Couro'
Cia.
Geral
de
Ind.
Termo
.
exigências a -cumpri%)
Priv. Invenção).
(transferência para o -seu nome da pa_ para o seu nome da patetne n° 75.471) .
E. Atkinson 'Ltd. (junto a par
Orlando de Souza 'Guimarães (trans- tente no -4..810).
Filtrona Componetes para Cigarros J. t.tênno
'59.267).
ferên9ia para seu nome da patente :Cér- Colmar -Representações S.A. (na
'Ltda. •(-transferência para o seu nome tente
Francisco "Séhumachar (junto à 1:5.k.
ulo 157.031. Priv.. Invenção) .
terna.° de nome na patente m° 4.967). da patente l o 76.163).
tên._ 55.855).
Brindes Tip Ltda. -(.na alteração de
Artefatos de Courd Clevite Corp. (transferência para o 'tente
Clara Penbcdv .£4 Co. Inc. (junto g
-nome da patente . têtmó 158.688. Privi- Lazco S.A.
seu
nome
e,
patente
n°
76.934).
(rransierenc.a para- -o seu nome -da pa,Pateate lêr ...) 6: 7
légio de Invenção).
tente n' 5.192) .
' Mat. Incêndio S.A. Engenharia de
Reunidas Vidrobras Ltda. (jur
Ind. Elétrica Brown sBoveri S. A.
Incêndi, (transferência para o seu nome :to à patente tênno 85.355).
IVIoacyr A. 4affei El Cia. Ltda.
(transferência para seu nome da patente
Wapsa. Auto eças ^..A. :Nato .É.
(transferência para o seu -nome da pa- da paten f- ^ 7,7.007).
têrmo 159.585. Priv.' Inv.). 49 67.100).
ti', 5.723).
Frutas Soluveis Frusol Ltda. (na dl-' :pattnte
Milton Afarelli (transferência para seu tente
Sobenial F . A. _rds. de Engenhar113
'Lazco
S
Artefatos
de
Couro
.teração
de
nome
da
patente
n
77.055)
.
o
nome da patente têrmo 162.274 — Pri(trander»cia para .o seu nome da pa- Schweizerische Aluminium A.G. (na Industrial (junto C patente número ..s
vilégio de Invenção) .
tente
ti' 6.077).
alteraçJ.J de nome na patente núni:ro 69.442) .
Oleostin SARL (transferência Para
Pedro Augusto Conde (junto à .pa2
seu nome da patente temo .163.187 — ,Chemische Fabrik Frankenthal H. 113.193).
Priv. Invenç-ão; .
Schmidt Kg. (transferência para o seu Halcon Iaternational Inc. 1(na altera- tente ir 69,705). Reunidas Vidrobras Ltda. (jux.4
Clevite Corp (transferência para seu nome da patente n° 61.061).
ção de nome na patente térmo número toLuis.
à patente n° 69.818).
,
nome da patenteténno 164.508. Priv.
Lazco S.A. Artefatos de Couro 113.715).
.7ell Inc. (junto .à patente ni%
Invenção) .
(transferência para o seu nome da pa- lvlonsarto Company (na alteração de meroney
72519).
Jupiter Dental Ind. e Com. S. A.. tente n 3.2‘4,.
nome na patente têrmo 123316).
Lab. Broghs Welcome -do Brad.
'(transLrência para seu nome da patente
S.A. (junto à patente n° 71.767).
166.610. Priv. Invenção).
Societe Anonynm Des Partidpatical
Produtos Químicos Ciba (transDans Les Industries M imiques Sap.%
ferência para seu nome da patente,rjr(junto ,à patente ar 73.206).
mo 167.475. Mod. Util.).
O
à patente neel•
Eth:con Inc. -mito
Inds. Villares S.A.
(transferência
m aio ..4.10) .
para seu nome da patente têrmo 168.570
S.A. Incornme (junto à patente mi.
Priv. Inv.).
mero 75.358).
Centre Boites S.A. (transferência
GKW Correntes I ndustriais Limita dR
para seu nome da 'patente-têrmo :69.316
(junto 'às, patentes no 58.610, 63.37R
Priv. Inv.).
, 0.261 e 38.58; .
i
Metalúrgica Rossi S.A. (transferén1
cia para seu nome da patente têrmo núSignode • Steel -Strapping Company
mero 170.156. Priv. Inv.).
(junto à patente n°71.714).
DE
-lben Motor Truck Corp (transferênLutero .Manzetto .:(junto a patente ml.
da para seu nome da patente tirmo —
mero 75.'999).
170.453. Priv. Invenção) .
Pietro Conta e Giovanni Vallo (junto
patmte tênno 117.133).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE•
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Diversos
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POUPANÇA E EMFRáTIMO

Rio, 5 de junho de 1967

DIVULGAÇÃO

N

Transferência e alteração de nome do
titular de processos
Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as seguintes
transferências e alterações 'de nomet)do
titular de processos.
Cia. Lopes Sé Industrial de Fumos
'(no pedido de a-iérbaçáo fle contrato
na pa'...crez n9 /4.560) .
Soares Produtos de Borracha S.A.
'(no pedido de averbação de contrato na,
patente n9 6.079):
Duplex S.A. Ind. e Com. (na alteração de nome -nas patentes: número
2.881, 3.1,59, 4.552. 3.949, 4.747).
Ind. de Máquinas Felmark Ltda.
(transferência para o seu nome da patente no -4.114) .
João P. Rodrigues IVIarin (transferência para o seu nome da patente número 5 710)
Metalúrgica B cker Ltda. (na alteração de nome ma patente no 5.979)."
Egor. F. Bedker Ltda. (na alteraW
.
de nome na patente no 5.979).

Inds'.' Químicas Eletro Cloro .5. ^,
(Eldon) (junto -às patentes no 38:26
e 40.493). Anote-se a desistência atii.
pedido de averbaçã de -contrato..

9 1.013

Preço: NCr$ 0,30

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS
Rio, 5-de junho de 1967

A VENDA-3

:

Exivências

f

)krência E Ministério da Fazenda

exigênc:as a -cumprias
Têrmos ce
Lucyen Charles Hip,
N. 145.279
polyte Juy.
N. 154.785 — . 7_arch
N. 155.012 —• Ronson Corp.
iviarr':i.
"n.934 —

Atende-se a pedidos pelo Reembõlso Postal

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E,
SEÇÕES REPUBLICADOS

Era Brasília

Rio, 5 ,de junho de 1967

'Na Sede do DIN

Marcas Deferidas

Na Guanabara
Seções de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1

'F

-

=-

N. -49?.717
Parnaiba — Ind. e
Com. de Cal Parnaiba Ltda. — Cl. 16.Zransferência e 4D/iteração
_ , de nome . (2/
_
,

Sexta-feiéa
Timãr

DIÁRIO' OFICIAL (SeçãO III)
Proédsso

The Singer C ,mpany (transferência
para seu. nome 'da marca Fidelity
Forc? .-- ---7)dados. aziOtar' nos processos mo 529.334).
abaixo . mencio4dos . as, transferÉncias e Comércindústria Corby Ltda. (trans.
ferência para seu nome da marca jade nome:
nuária Corbv térmo 529.3501
-”arca
-"^a S.A. Ind. Com. ' e Minera- januarita têrrno 529.351),
ção (na alteração de nome da marca
vigências
Azteca tèrmo 529.208).
Saul Tarnapolsky N. 556.242
Destilaria Anchieta Ltda. traneferén- Cumpra
a exigência.
cia para seu nome da marca Anchieta N. 556.2.:.3 - San! Tranapolskk termo 5-2.: '7) e termo 5:.^.:•":;),
Cumpra a exigê .*a.
/

Certificados Expedidos.
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 20 DE FEVEREIRO DE 1967

282.466
307.177
390.730
399.404
452.398
156.863
459.985
470.478
475.010
480.561
481.717
481.749
482.106
482.132
482.251
482.373
482.996
483.129
483.239
483.271
483.387
483.519

Registros

Marcas e' Classes

Tèrmos

•
1 Ietn - 5, 6, 7. 8, 10, 11, 17, 16, 21, 46
Richel - 26
A Invencível - 17, 40
Parnaiba Garrafão - 42
Edinbirrgh John Cotton - 44
Aristocrata - 21
Syntex - 44
Suprema jubileu - 10 .
Mar - 49
Antispasmódico do Bebê - 3
Maison.Gris -- 36
.Cegonha - 40 •
Robert Can
3.
Rika - 38
•
- 6
Bulene -- 28
RAI-Crepe -- 22

Vari-Vry1 Moviscope - 28
8
Mod&lo
Dttai • i: Laboratórios - 1, 2, 3, 10 e 48
Drmipac - 11
Caisse Générale de rarticipations Fonciérni

dustrielles

t in-

Passaporte para as Hi6tórias - 32
A Loja que vende muito porque se contenta com
•Itic.to //tinimo . - 35. 36, 37

4-83.520

483.528

Pociolassar

483.754
.84.003
484.096
484.807
485.082
485.387
486.019

3

•

Ade-gacyl - 41 .
Geo-Gás - 47
Edifício Melo Alves - 33 e 38
Vitioa1 - 11
Petrdinintm - 47
Baile da Indepenclada do Estado da Guanabara - 33
Açutiruar -- 49
Fornecedora de Papel Forpal S. A. - 38
Aquantar - 20
Edifica IVIaison 1)ohermann Club do Brasil - 33
14:pavel - 3
Fábrica de Espelhos Santa Luzia -- 14
2=.
1

486.037
494.493
486.010
486.566
496.561
499.497
501.829
509.104
309.519
509.698
510.790
509.79h
510.75?
511.398

Peveflex -. 31
- 21
Soldw-o
SocieJacle Construtora Ltda. -- 16 .
Cluol - • .16
Zig-Zag -- 24
Lojas Riachuàlo - 22, 23, 24. 36, 37
COrópcs -- 8

348.980
348.981
348.982
348.983
348.984
348.985
348.986
348.987
348.988
348.989
348.990
348.991
348.992
348.993
348.994
348.995
348.996
348.997
348.998
348.999
349.000
349.001

349.002
349.003
349.004
349.005
349.006
349.007
349.008
349.009
349.010
349.011
349.014
349.012
349.013
349.0/5
349.016
349.017
349.018
349.019
349.020
349.021
349.027
349.021
349.024

cs.rrncums EXPEDIDOS EM 27 Dr. MAPÇO DE 1967
Tórrnos • i

MARCAS

122.03 ;11,114, 1 -- C3. 21 •

3'19.49-,
421.15',

441.9.,
-VN ,.7.;'
464.452

R...4 .- Cl. '11
Cl..1.yi:uq rier,.; adr . . - Cl.

Registros
351.026

351.027

21

W...-jal.,d •le S. Caetiato do Sul - Classes:
1 -2--5 - il - 13 a 16 - 25 -- 281
•.-- A1 .-. 10 -- 4 6 e 50
R. .-II
I

351.028

CZI:;iA

. Emb'ewl..ti.- :i ,. Cl. 2i
' '' ..-Id\vjlle. -- CI. .11 .

%4. .94 1 Ibrap: •-- Cl. fl ,.•.
41. 5.6;2 1 P;uti .-ria Santo Antonio - Classes 33 - 41 e 50

351.029

351.030
351.031
351.032
351.033
351.034

TêrnrOs

Junho de- 1967 2001
i

MARCAS -J..CLISSSES

Registros

1

1
465.780 1 Silvana
Cl. 41 s'
I
467.512
N. - Cl 6
469.147 Blindex
CL 36
470.474
Coope-auro -- Cl. 6
lv,ar,ah 471.077
4? . •
471.123
Ciposa
41
473.696 Citus
CI. 41
-475.050 1 Condomínio Edificro Lido - Cl. 33
476.569
Rlocap
Ciasses 21 e 33
478.996
Suburbana - - Cl. 35
45-.007
Siproiec
Classe 7 - 8 - 32 e 33
484.841
klaiyev
J. 4 486.206
Hudson Propaganda -- Cl. 32
486.615
Especial Caninha 71
cl 42
48t.855
Cibemec
Cl. 8
487.224
A Ciganie Artigos para Cabeleireiros - Classes
33 e 48
482.588 1 Sito
Cl. 8
488.413 Y
.bb 490
T .aidens
Cl. 8
488.685 1 Rieuca - - Cl. 21
488.715 1 Novidade - Cl. 33

4b9.284
Planalto - Cl. 4
451.916
Limpadora Alvorada
49.419 1 Coringa
Cl. 27
492.903 1 Monjolo
Cl. 38
493.306
Ventas
Cl. 33

Cl. 33

493.480
493.485
493.487
453.616
493.618
496.215
499.105

1
1
1
1

511.053

1 Indústrias Reun'das Maringá - Classes 4 - 6

Conga
Cl. 8
Conç.a
Cl. 14
Conga
Cl. 17
Emblemática
Cl. 16
Emblemática .-i .
Cl. :7
1 Forinco
Novo Corallo
Cl. 41
ri 4
5C0.008
Conquistador
506.516
Confecções Sônia
Ci. 36
510.071
Ceneja Laf
Cl. 41
510.171 1 Prodec
Cl. 14
510.94C
52.
-7-16 e21
511.246, 1 Calibra
Cl.
511.998
Gray - Cl. 36
511.135 1 Nena
Cl. 46

5.12.388

512.865
517.989
513.207
518.313
520.592
389.917

1 MaY - CI. 11

1 Crisval
16
1 Baú da N&Vd
Cl. 37
, Socel
Cl. C
n mner
C'asses 33 e 3( ,
Classes 33
1 Sombrero
41
1 Corrente
Cl. 32

351.035
351.036
* 351.037
351.038
351.039
351.040
351.041
351.042
351.043
351.044
351.045
351.046
351.047
351.048
351.049
351.050
351.051
351.052
351.053
351.054
351.055
351.056
351.057
351.058
351.059
351.060
351.061
351.062
351.063
351.064
351.065
351.066
351.067
351.068
351.069
351.070
351.071
351.072
351.073
351.074
351.075
351.076
351.077
351.078
351.079

351.080

42 e 43

351.081

3S1.082.
351.083.

CE14T/1 :14.;.4,00S EXPEDIDOS :EM 30 1)E MAti bi0 DE .1967
T è rolos
88.414
154 607
169.123
178.279
206.920
208.838
921.25t,
932.42='
233.504
254.451
2(n 5.6!M
265.847
285.471
28.5.702

2117 . 384
299 .363
209.394

SI rCaS - 1 Clatitieti

Edificio 'piranga

GO

A. 13. - 8
Vermute Sovis - 42
ClartAe
Sovis - 42
Sabonete de Eucaliptos
48
13 - 11, 33 o 5
A Alvorada nus Tecidos
23

Zela Pfielon
8
Magiane - 2
Clipper - 1, 2, 3, 4, 10. 40 e 48
nyl -eperola --(Mina
46
C:imprimidos de Hidrocortisuma

Sarsa -- 3

1 }listar - 33

•

Cassei - t

1 Dneb esse - 36

1 Emolemáties
iizsenho de Fantasia
-21
3 12.1 00 1 Industrial Comercial e Imobiliária Progresso -- 16 e 33
303 . 51 9 i Ea - 3
37.500 1 Elexhie - II
351.480
Sianel - 16
355.821
General Plastic - 28
356 .149 1 E E T. A. - 53
356 .330 1 Safeti Glass - Indáslria e Comércio
de Vdros T.tda • 1 ,1 31 e 30
356.769
Tefy - 21

Registros
351.194
351.1 95
351.1 96
351.197
351.198
351.199
351.200
351.201
351.202351.203
351.204
351.205
351.206
351.207
351.208
351.209
351.210
351.211
351 .212
351.21 31
351.214
351 .215
351.21 6
351.211
351.218

2002 buta-tuira 9
't

Yarcas.- Classes

Têrmoa
?.

...stARP OFICIAL. .(Seção.111)

--------

t

Registro

r

.Junlild de 135/

MODELO INDUSTRIAL ,E DESENHO •

•

358.597
34--8389.883 406.120
406.392
416.830
416.831
436.843
484.574
493.630
491.576
493,663
496..158
497.662
498.124
502.480 .1
505.239
506: 708
506:722
508. 388
508.602
508 :665
509.125
509.647
569.. 706'
511.727
513 705
429.54
550.061
550.949
568.381
573.919
670.,933
.747.560
117:886
1/17:887
750.453
752.306
755.978
155 979
759.094
159.095
762 917
763.755
764.055
765,039
766.885
768.064
773.537
774.526'
775.117
776.109
776.116
. 77.392
778.514
778.761
779.097
779.597
/80.1)57
780,058
781.392
781.541
782.721
783.397

Ferruscorbiol
351:219
-:351.220
Incometat
Gigi -. 48
351.221..
351.222
Ipal
28
Sima..co - 42
351.223
4
351.224
'Cimbra - 9
351.225
Cim'bra - 1,0
Artefina S51.226
Avon Chama - .48
351.227
'Edifício Dm "Emílio - .33
351.229
351.228
Felbe • - 4
351.230
Umbú
- 43
351.231
Penar - 21
351.232
Mirabel
49
351.233
Pai
Flex
•136
351.934
Tuiuty - 41
351.!,35
Presença - 32
351.226
A Voz dr. P-ofecia
351.937
Galo de Owo - 2
351.238
Irpa -- 41
.... ...........
351.9q9
Nôvo Estruio - 32
451.240
Atihangueri, - 16
351.941
Bertlia - 1
351.942
Tribunas lis Estâncias - 32
351.243
Vanatônico • .3
351,944
,Cluh dos -LI rds .- 33.
351 945
Sobinho - .41
71 946
Sublime 351.247
'Construtora Continental Ltda.
351.948
Revista do Cafeicultor - 32
Sabonete Vr l e -Ouanto Pesa o Sabonete das . Fomil l as Grande Bom e
351.249 -Barato - 48
351.250
Construtora Veramar Ltda. - '16 e 33
351.751
Duche - 1.'1
351 252
A. &. P. - 41
351 251
Repelex - 3
15 1 954
Rhodia - 3
351.955
NSU - 6 •
31 256
Olivier. - 7 . •
351.257
3
En 2Semori
351 258
'En-Semori _351 959
Sylko Perle - 22
351 260
22
Sye Monlire
351.961
Bolero - 41
•
.351.262
Sanei-lace° Guanabara - 46
Agencia do- Automóveis' Maracanã -- .21J -.351,263
3
351.264
Ralsamo Homogenen Sympathico
351.265
Fáb. de Calcados Monroe - 36
151_266
- 48
5
351.9.57
Sonac, - 41
351.268
Camélia - 10
.! 351 2119
•Sandontal - 3.
351.2'70
Água Tônica de Quinino - 43
3 .:1 271
Cerveja Malzibier - 49
351 272
1 Acro Mccanizadora - 7 21 e.47
3s1;73
Dr. Er!zzo - 1, 8 e 33.
..
351.974
1
Retonol
351.275
Barbara Gould 3 51
Inst. Brasileiro de Merani.z.a4,à
3 1 :;77'f73
Saville Row - 36
. ,.„.. " 1
351 .978
Brazavia
21
3K1.979
36
Luxor
351.930
I
Santa Angela - 42
351.2311.
..;I
. .. ..
48
I Hawalana
Soldromáco - 3

" • '-1

'

351.282

PATENTES CONCEDIDAS EM 31 DE. MARÇO DE 1967
••n••n•n

Termos
119.519
126.012
127.615

Patentes
77.190
77.191
77.192

Termos

135.169
135.170
14.950

Patentes

77.193
77.194
77.195

MODELO DE UTILID,OE'

137.,499

6.632

149.968

8.633

•

.150.003'

150.082
150.083
150. 084
150.085
O 159.591.
159.845
159.864
159.865

6.309
6.310
6 .311
6.312
6\ 313
.6.314
6.315
6.316
'6.317
6.318

3.d,:319
160.365
160.599
161.13$
16/.191161.336
161.501
161.615
. 161.619

6.2,21
6.2".3

6.324
6.3"G
6.328

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 31 D
' E MARÇO DE 1967
Termos
244.533
247.021
279.733
294.732
300169
301.504
305.657

Marcas - -Classes

Hotel Andes
33
Fábrica União - 42 •e 43
Empresa .de Bebidas Maná
41, 42 e 43
Comercial •Gentil Moreira S.. A. - NC.
Anhanguera - 41
Reserpo Talamine - 3
EntaWs Boutique
12, 36, 48, 49, 33
e24
.310.895 1 Tobago - 42
313.230 -I Tricolinita - 4
313.231
Tricolinita 313.'232
Tricolinita - 22 .
313 233
Tricolinila - 24
313.234
Tricolinita
'31
313 237
Tricolinita - 37
314 '312
Solaroid - 8
318.635
O fiel das Ferrarns - 1. 2, 4. 6, 7, 8,
11, 16, 17, 20, 21, 29, 31 e 47
320 93a, Industria e Comércio de Macieiras Bambu
N C.
321.171
Descansàoolis a Suíça dos Cariocas 16, 33, 41, 49 43. 44, 48 e 49
327,606
Indústria de Flâmulas Gaúcha Ltda.
-- 24
332.039
Flor do Minho - 41
335.894
Chansonette
36
336,601 1 jacto 250
337 .684
Chanson.ette - 36
351.510
Cieoe.S A. - N. C
371 990
Empreend iméntos TmobU5rios Tertnotel
- 16 e 33
379.315
Comércio Bnavista de Segures - 33
390. 922
Suelly - 14
414.851
Diasa - :6
• 417.055 .1 Panificadora Americana - 41 ofta•••
419 680
Flôr do Borro - .41
420.742
Ciam - 36
' • de Molas
424.268
Figura . de Boneca com FeNe
-21
424 418
Èigura de Boneco Pintando
•1
424.740
Bob Bola
41
•
•
426.517
lla yerbas - 8
434 149
NOrvaine
S
436.799
Tintas Triângi" T o
1
439.901 1 Ferrolace
15
437 902
-Vita Sorh
438 024-- Hena Sorb - 3
438.586
Shell Indust ri al - 328
439.944 1 Tlbatan - 38
440.668 T _Prarlescsnt - 1
440..97
Oxicret - 4. 5, 6. 11, 16 e 33
441 947
Emblemática - 41
442.164 1 Permatex - 1
442.987
Mimdial Auto Peça Q Ltda. -_
.442..872 1 TransistolPnclia - 8
44550%
Lima - 35
446.535 1 Trancor - 3
ee• •
449.782
.Ton.ag - 36
?•
452.572
Casa Setti - 11, 12, 23. 36 'e 41..
457.574
Casa Setti - 11, 12, 23, 35
453.398
lbesa
- 4
.8
453.479 • Volkswagen Áln Brasil - 33
456.804
.Mertacap - 11
457.859 „Sobrou - 1.6
459.426 . Isohnr - 28.
152.646 1 Dos Tecidos
23

Registro
351.283
351.284
351.285
351.286
351.287
351.288
351.289
351.290
351.291
351.292
351.293
351.294
351.795
351.296
351.297
351.298
351.299
351 :300
351.301
351.302
351.303
351.394

351 ;305
351.306
351,Ø7
551.308
3511109

351.310
551.311

5;1,312
3.51 313

551.314
351.315
351 .916
5;1.317
318
3 5-1 219
R90
:1 321

R"

2 51 3-22
3 5 1 223
51 324

gnt a25
.t96
351 327
3. 1 328
35 1. 329
351.930

351.231
2 51 .232*
31 333
351 334
,n5

1436:
r1.937
751 1ns

3mt 339

351 940
--351.3419)

l'êrmos
297.645
302.328
304.147
313.236
366.612
412.703
420.952
435.204
437.037
443.422
453.289
460.209
460.882
461.918
465.178
465.180
465.354
465.500
466.104
466.486
471.982
472.041
475.386
477.569
480.494
481.770
482.557
482.606
484.432
484.993
485.747
486.150
487.030
487.326
,489.731
489.846
490.555
491.210
491.681
492.003
492.033
492.163
492.327
492.473
492.716
493.787
494.455
494.633
495.033
495.204
496.376
496.576
497.225
498.069
499.289
499.481
501.987

Innho de 1967 2003

Di RIO Oé1C1AL (Seção III)

Sexta-fiair.a, 9
Marcas - Classes

Brasileta
21
Victory
6!
Pitagué -- 36
Tricolimita
36
•Rio Dourado - 41
Taferinha
33
La Petit Chaumiere 7- 33, 41, 42, 43
Itaprenne •11
-eine News
32
'Casa ftacohnni -- 12, 23, 33, 36, 37
lbrason -Metalurgia jacoto Ltda. -- 8
Serrofobs -- 41
Adynco - 16
Aguiar -- 8
Aguiar - 21
Visomatic -- 8
1
Brancohne
Scal
8
Seineflo Moccasin - 36
Comandos 11. M. - 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33, 34,
39. 40
CandirMe -- 23. 36
C)rgantzações Merichanox -- 25, 32, 33, 50
1116.amac -- 16
Gnr6a -- 38
Dnan41 -- 39
Fknunnina -- 1
Pentágono Engenlraria Construção Ltda. - 16, 33
Farmácia e ~arria Minerva -- 3, 48
Baile do Marinheiro - 33
Garagem Ipbmema -- 21, 33, 47
Blace Solder
1
Boereni -- 41
NWIMms, Lavender Cologne -- 48
11
Trinec
Itapicuru -- 38
Psicosedin
3
Locomotiva
8
Cána~2. Loock -- 36
Coloram:1 - 48 A \Au do Látnral Sul -- 32
Gazela na Politica -- 32'
Bananátda Cral -- 41,
5(ork -- 10
9
Sete Vidas
!Wal -- 33
13
3
Ptillisport -- 36
Enlear
Tribuna Municipalista -- 32
Premac
34
tWha do Comércio
32
café Frevo -- 41
Aurora -- 26
San Martin -- 41
0 'Trem Pagador 32
Sãia gebastiâo --'38

j Registros
351.342
351.343
351.344
351.345
351.346
351:347
351-.348
351.349
351.350
351.351
351.352
351.353
351.354
351.355
351.356
351.357
351.358
351.359
351.366
351 361
351.362
351.363
351.364
351.365
351.366
351.367
351.368
351.369
351.370
351.371
351.372
351.373
351.374
351.375
351.376
351.377
351.378
351.379
351.380
351.381
151.302
351.383
351.384
351.385
351.386
351.387
351.388
351.389
351.390
351.391
351.392
351.393
351.394
351.395
351.396
351.397'
351.398

PRORROGAÇOES EXPEDIDAS EM 3 DE ABRIL DE 1967
.1114.,,,•n•••n-a
•
Registros
Térmos
Marcas - Classes
745.827 Diplomata - 42
3
Sincolage
757.071
lbar o Refratário de Longa Duração' - 15, 16, 25
769.025
770.326 Bing - 48
Beijaflor - 36
775.027
França Ferraz g/A. Engenharia e Construções
777.457
-.NC
Bernardini
10
777.603
779.419
Dalila'- 37
779.976 MCidS Strel S/A - NC
Três Diamantes ' 24
781.559
Calciodex - 3
784.050
785.909
Cisne -37
AnasnUA
785;934
3
3
g urrenasi
785.935
Óleo Parapolha - 41
785.963
Cardinal
785.979
6
785.999
Ayniiiré --.41
786.144
Pneuac Ou l -- 47
786.189
Divertisment
48
786.191
24-floras
48
786.195
Eve iNèt -- 48

351.399
351.400
351.401
351.402
351.47;5
351.404.
351.405
351.406
351.407
351.408
351.409
351.410
351.411
351.412
351.413
351.414
351.V;
351.41.)
351.417
351.418
351.419

'Fé, 11108 I

MARCAS - CLASSES

786.218
7j6.228
786.230
786.448
786.455
786.492
786.497
786.507
786.511
786.512
786.520
786.522
786.634
786.680
786.681
786.686
786.688
786.659
786.691
786.695
786.703
786.704
786.705
786.708
786.709
786.715
786.719
786.720
786.834
786.836
786.837
786.843
786.875
786.894

Eluloog
1
E.Igin.Fábrica de Máquinas.deCostura S/ik-, I\IC
Pecadia
2
Advenge -- 41 ................... ............
Usina Santa EtiVnia -- 5 e 11 .. ...... .......
E.cNon NI404 . -- 8
Laboratório Farr.rnèutico Odaky Soares -- 3 ..
Mar 43
OR)
8
.
Biombrin -- 3 . .......... . .........
Butaeon
1
Bibitane
2
Mercam 21
Cerminora
1
Dienfiflori
1
IFN
1, 3, 48
.
Vitanutri
3
Normomunsil -- 3
Cassio Muniz
1
Og -Rite
38
Paranutritn -- 3
11yrgotriol
3
Revied.a Brasileira de Medicina , Farmácia -- 32 ..
NInuclial
46
Minenahuix
41
Indema -- 3
Victor -- 8
Linnalsin
1
Etnoire
40
Fanabor
31
Fanabor
34
Papai()
41
Vencedor
8
Monare -- 21

I Registra5

351.42,19
351.421
351.422
351.425
351.42'5
351.422
351.426
351.427
351.428
351.429
351.430
351.431
351.432
351.433
351.434
351.435
351.436
351.437
351.438
351.439
351.440
351.441
351.442
351.443
351.444
351.445
351.446
351.447
351.448
351.449
351.450
351.451
351.452
3151.453

1

PROR.ROGAÇO£S XPEDIDAS EM DE m.or., DE, 1967

Termos

t\lu rcas -

• eia SU:.

Registros
-

786.832
Iara -- 17
786.838 1 Siaretrite -- 16
786.839
Ctsà.:; PernaffibUcánáN - Onde odos Complani -23, 36, 37.
Condor -- 17
786.842
786.844
Luxo -- 36
LaxatNas Sagradas
786.862
3
786.899
Trimáton
3
787.100
Parióá Tradicionais da Fana Brasileira -- 23
787.106
•Rex -J.. 41
•
787.107 . Mias -,- 17
787.114
Vidainra --. 42
787.136
Fringovit .3
787.151
Eu Co
36
787.152
A 11 C
41
787.161
SoNges
24
787.177
Optámos.
28
787.178
() Volante -- 32
787.187
Recordbaa -- 2
787.188
Cruz de Malta -- 33
787.190
A Leonina -- 41
787,200
La "itoyale -- 8
787.201
La Royale -- 11
787,202
La Royale -- 13
787.203
La Riayale -- 25
Voga Publicidade Ucll
787.206
787.226
Cuprothiol -- 3
787.241.
() Palhaço -- 32
787.242
Lar. Doce ror
Ovaine
787.2/4
787.275
Pubnocoline
;
787.276
LibigmAlm .787.277
Vanocalm'il -78/.3;7
Answ -- 47
787.340
Qm Sab- Sabe - 41
787.342
Allred Nob: 1 - 18
787.349
lInolox -- 16
787.376
Ducal -- 6
787.399
Ducal-- 40

351.558
351.559
351.560
351.561
351.562
351.563
351.564
351.565
351.566
351.567
351.568
351.569
351.570
351.5/1
351.572
351.573
351.574
351.575
351.576
351.577
351.578
351.579
351.580
351.581
351.582
351.583
351.584
351.585
351.586
351.587
351.586
351.585
351.59(
351.591
351.59:
351.592
351.59,
351.59!

•id=s1210 'OFZIAL (Seção- Ni)

.404 Soxta-loira 9
Marcas

CE,RTIFICADOS EXPEDIDOS EM 29 DE, MAIO DE 1967.
_

Classes

Têroms
- 1

......
787,403
787.425
787.427
787.428
787.429
787.433
787.434
787.445
787.446
787:.460
787.461
779.571
785.988

..... • • • • • •-• • • • •••, .......
IP* • •
-,3
I Cedecal
,8
Atlantidascope
Adantiscope- 8 Lactobacil' 3
j Maraska
42
Norte do Brasil 'Corretores de Seguros S/A
• Curumim '40
Iracema
• 41 • • • •
j . Aviação' •-•"48 "
.1 Casa Wild- 6, 8,16 e 21
I 'Ata
46
` lo Whores Ltibricantes '(ou Produtos de
4 Qtatt e
1- Petróleo) São 'Produzidos, Êles Levam o Oval
na. Embalagem
47
I • 'Bise,
,.
.
Standard - 41
Cetavion
2
Produtos Texteis Armando Ricardi S/A - NC.
Sociedade 'Anônima Curto e Capixaba - NC
.Fotocopia Central - 3,3
Douradinha - 41 ... „................ .......
Trupaflavina
3
.....
.....
.....
G obraço- 6
•
8
Celection

787.343
787.350
787.462
787.465
787.466
787.467
-787.474
787.480
787.514
787.574
787.575
787.620
787.621
787.622
787.666
787.668
787.669
787.672
787,675
787.676
787.677
787.678
787.680
787.681
787.683
787.684
787.685
187.686
787.687.
787.688
787.689
787.733
'787.766
787.788
787.842
787.846
787.955
287.958
787.966
787.969
787.971
787.976
787.985
787.986
787.987

:duriPto de 19b,'

±Mossoró
41
23
,P.-.Companhia ±Petropolitana- Caseatinha
,C.-P. Companhia Petropolitana- Cascatinha -24
C. P. 'Companhia Petropolitana - '23
Case
7- •
17.
'Case -6 •
Ici - 18
Electro-Voice
.8
Spry
41
- 34
'lei- 40
Ici - 16
Ici - 11
--- 1
Exchange , 43
'1c1 _3 .'
lei - 47
'Ici
4
5'
• lei - 41
lpi - 1:7
Vista Chineza - 48
Laboratório Leite de 'Rosas - 3, 48
Calçados Almirante
'36
Horas 'Felizes - '49
• Ilrihac Lemac - 1
Mercur - 34
Rhofit -'22
Rhofil - 34
•Rhofibre --• 36
In.vulnerável . 5
7 ,. • .
• A Invulnerável
, A Invuln.erável
,6
......
e

351,.596
351..597 ±
351..598
351-.599
351.600
351.601
351.602
351.603
351 604
351.605
351.606
351.607
351.608
351.609
351.610
351.611
351.612
351.613
.351.614
351.615
351.616
351.617
.351.618
351.619 .
351.620
351.621
-351.622
351.623
351.624
351.624
351.626
351.627
351.628
351.629
351:630
351..631
351.632
351.633"
351.634
351.635'
351.636
35.1.637
351,638
351.639,,
351.640
351.641
351.642
351.643
351.644.
351.645
:35.1.646
35.1.647
351.648
351.649
35.1.690
351.651
351.652
351.653

11 'Registros
Â

..11AW;A,S.

'
111
3)8.238
is1
193:917 n Arnbomitine - Classe '2
344.239
291.013 ,1 i.,.,ogaria Veterinara - , Liasse zil
'324.218 i ' ,-... -.milo.. br..,„„ :-. ''v eà,...i.,i -a amima pra354.240
sheira - Classe - 23
,-',
!
350.241
I,
Classe 24
343.507 j Abrasil
.
I
35,.):242
34/ . 'xi 2 , 'Linnoi -- Classe 23
35o.243
3::,,,J.k.,98 ) ¡amor ' ' La.se 8
,350 .244
359.98'2 'seieet :.- Liasse 17 '
...,-- ._ .5
5o. '.+: I t du.01Cle .1 '.1,,....c,..a,.c..) - Liasse 312 ... .... :
1
5 ,,,, . .2À 46
,35
Classe 41
ornchips
365..018 1 Flocos C
1
347
3.2.48
,
Cáasse
41
370.097 1 Leu.
I
371.687 1 Berenice . , classe '36
8 . 24:
25
33558.
373.723 I I) . Lxarcia 6 Lia. 'Ltda. --* .1\I .C. 1
375.038 1 'Hm-jazei-is' São - iàorningos - Liasses 41 - 42
43 e 46
358;251
375.236 i Diamantina - Classe 1
375.913 •Lna-Lar - ;-',Classes' ti a 15 - 17 H 14 - 21 I 26 - 28 - 29* - 30 a 32 - 34 - a 40 1 •
358.252
44 - 46 - 48
358.253
376.401 , , Semper - • Classe 4
358.254
7i.044 , khouioman - Classe 2
371.527 1 IN., V . Oliveira
. eira -. Classe 11
355:2556
379.510 Marcena - Classe 43
358..257,
3/ 9.061 , . meridional - Classe 38
358.258
379.738 ± Stens - Classe 6 ..... ................. .....
I.
• 3/9.150 , Látanit - classe 6
I
335548.2
52690
Quinta do Vale - Classe 41
398.745
,
358.261
408.103
Ihermatool, - Classe 8
i mete - ,..., a . , 41
!
421.299 • Alufermo - Classe 40 358.263
I
358.264
,428.906
Opa -- Classe 46
•
I
358,265
435,.156
',sol - Classe 33
.
358.266
435.383
Cuia ,da Fiscalização Federal -- 'Classe 32
358:267
447,.080
Rau Construtora .S. A. -- Classes 16- 25 . e 33
358.268
Inipresion - Classe 48 . ........... ...1 ....
468.766
. i
468.889 •F.rigorilico .Matarazzo - 'Classe 41
354:9
35 8.22760
469„ 933 Baii - Classe 3à
356.271
, 470.193
Lang-Aquece - Classe 11 .........1 .......... .
{
358.272
470.994
Cl D. .- „Classe, 36
358.273
• 472.483 •Megasoin '--Classe 40 •
i•
358274
472:948
Ierrier Clube odo Brasil - N .0
I
476.513
-Europa •-- Classe 8
.
335584...227756
' 477.723
Irmãos- ±Balan , 6 -Cia. Ltda. - N.0
358.277
•478.000 'Tecelagem Bernardino -S.A. - Classe 23
356.278
478.758 • S.- .1 .• •Q
Classe 1
- 1
358.279
480.078 'KM '
220
Classe -42
±
358.280
482.657 -Caboclo
• Clave -43
358.281
483..101
Berta -- Classe • 36
358.282
483.102
1
Clarin • - 'Classe 8
i
358.283
484.365
Sloan
'Classe '8
•
i
358.284
485.336
'Matei -- Classe 39
I
358.285
485.428
'Falemos •- Classe 32 •
i
358,286
486.048 • Emblemãtica
'Classe 41 . • . ,
358.287
fig Newtons --: 'Classe 41
486.434
486.435
BarnuMs Animais -- Classe 41 ...'... J ............• 358.288
358.289
486.792
Refrigeração 'Garrido Ltda.
N.C. 1
'
358.290
.
Almanaque dos Homens do Brasil
488.515
358.291
487.016
220
Classe 21
•
A.'
I
358.292
487.423
Conservadora Irpa ----- Classe 33
I
358.293
487.673 Render - Classe 36
3'38.294
Solaris - Classe 49
488.183
358.295
488.193
Circe - Classe 8
358.29
488.243
$7.1.4.ut -- Classe 43 , ,......
.....:.
.
358.2966
•

•

•••••••••••• •••••••••••••••W••••••••n••..

1=km}c.,iti
cc5r)mac>
DIVULGAÇÃO TN 9 1. énOr .
Preço NCr$ '0,40
A Venda4
'Na Guanabara
Agência I: Ministério da Faz,enáa
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReenabOlso Postal.
Em Brasilia
Na sede do DIN

•

•

•

•

•

4ublio de

(Seçào UI)

sexta-feira 9

MA

iD67 2CeeD

CA S

Publicação feita do ozônio com c ort. 130 do Código do Propriedade IndustriN Da dato e publicação começará
60 dial) paro o deferimento do pedido Durante esse prazo poderRoapresento.? bIlag apasiçõea co Departamon0=
o corra o prazo
'Sacional da ficropriedado Industrial aqueles que co julgarem prejudicados com o coac="\-9c2 RegIsiw voQueri.L'
eias, biscoitos, balas farinha de trigo, fécula de batata, polv 4 lho, sal,
l farinha de rosca, ftioa. branco,
'massas para sopa, queijo ralado,
manteiga, sagú, café em pó
'

Termo n9 775.011. de 27-10-£8

-

SUL AMRICANA
Ind. Brasileira

Empresa de
...o sul
Americana Ltda.
São Paulo
Classe 4
Minérios em bruto ou parcialmente
trabalhados, de todos os tipos

Termo n 9 775.048, de 27-10-66
, IND. BRASILEIRA

Termo n 9 775.342, de 27-10-66

—
Indús. e Com. cie Panif. roo
Dourado de 'taquara Ltda.
Capital
Classe 41
Substâncias alimentícias panificadas,
notadamente: pães, biscoitos bolachas, bôlos, brôas, 'doces e
confeitos

r.C.CLIUW.
Rocaluza — Manufatura Têxtil
.
Limitada
Capral
Classe 22
Pios em geral, para bordados e tricotagem, fios era geral para tecelagem e uso comum, fio de 1: ou pêlo,
em meada ou novela, torcida ou não,
no de lã ou pêlo em meada ou
novelo, para bordar, ccutura, crochê
e tricô, linhas para bordado, costura,
n
crochê e tricô
Termo n9 775.044, de 27-10-66

N4,„41
2 Ed6 Draraileire

•
Rel-lViont Boit.lclue Ltda.
Capital
Classe 36
Artigos de vestuário e roupas feitas
em geral, Inclusive calçados, açasa-;
lhos, blusas, casacos, capas chales,
chapéus, casacos ele pele, gravatas;
Jogos de langerie, luvas, lenços,
melas, penhoar, putiver, quimonos;
robe de chambre, sias, stolas, talar;
vestidos
Termo 129 775.047. de 07-1046

Térrno n° 775.056, de 27-10-60

/a:2 ,// 2rAm

ULULA DE MOO

2LIAL=

7

Copas Companhia Portuguesa
de Azeite S. A. R. L.
8141XISTRIA BRASILMEJ.
Portugal
Classe 41
Viúva Serões & Filho Ltda.
Rio de Janeiro Estado da Guanabara Azeites . óleos comestiveis e azeitorinz-,t1
,n
Classe 41
Termo n 9 775.057, de 27-10-80
Artigos da classe.
Termo n 9 775.052, de 27-10-66

.WO 'Plfs XÁ) .
SWACY2Ril,

Termo n9 775.343, de 27-10-66

Têm° n9 775.051, de 27-1040

I'DâFÉ Sã: ON3
WDÚSTRIA BRAS1LEIRã)

L
J. R. Formilândia Ltda.
Rio de Janeiro, Estado- d aGuanabara
Classe 8
Artigos da classe.
Alcides Cacini
Ibitinga, Estado de São Paulo
Classe 41
Sorvetes
Termo n9 715.049, de 27-10-66

Têrmo n9 775.053, de 27-10-67

GVO)
MÁQUIHAO OPaRA7RI260 LIDA;

:Nave Máquinas Operatrizcs
Limitaria
São Paul o
Classe 11
Para assinalar: Preza, brocas,
rosqueadeiras, tarrachas, corta ferra
mantas — singular e múltiplos e aparelhamentos porta-peça para qualquer
máquina operatrizes.

Café São Brás Ltda.
Para
Classe 41
Café* em grão, torrado e moleza. - •
Teraro n9 773.058, de 27-10-60
CAFE NOSSA UNHOU,
• DA CONCEIÇA-0
¡INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Café Nossa Senhora da ConceiçãO
Támitada

Pará
Classe 41
Cee wi grão, torrado e molde,.
T1-.rmo n9 775.363, de 27- 1fi -

seidval hlternacion0
VG Vo Vo

Termo n9 775.054, de 27-10-66

Helena Campos
Classe 33
Sinal de propaganda

IND. BRASILEIRA

Termo ri

sociedade Civil Excursão
Crniversitária Jornalística
ao Exterior
são Paulo
Classe 25'
Cartazes, esculturas, estampas ein ge,
ral, estampilhas, estátuas, estatuetas
decalcomanlas, gravuras em gera\
imagens, manequins em geral, obras
de escultura ou pintura não incluí- Industrial Andina Sociedade 'Anônima
Industrial Comercial Financeira
das em outras classes, placas, selos do
e Imobiliária
correio e outros, tabuletas.
,Argentina
Termo n 9 775.050, de 27-10-36
Classe 41
Conservas de frutas e frutas, ar3umes
e verduras enlatadas.

9

775.085, de 27-10-66

AGUA=2N92 02 CAN

Picada de Goma

uno Antão

Minas Gerais

Classe 42
Aguardente de cana

Têrmo n9 775.364, de 27-10-66

Termo n9

775.086, do 27-10-60

BRUMAL mo intowski4
Ccomáude ReprosenbPW
03

andiáctwi. Pre_sCâu.

'AnunagekEl
C. eaeir0
Petrópolis
Classe 41
:Fubá, farinha de rr n bo, creme de
f.,...rinha de mandioca. creme

n de• arroz, cereais, massas alimentl-

Instaladora Botafogo Ltda.
Cuanahara
Classe 33
TitulP

Indústria de EeEclas Plat=se '..1,tda.,
1Bahla
CMs,-e 43
Agua tônica, Tiaraná, sa:`.as, refrecos
cief frutas em álcool, refri!Terasates
Earopes paro refreocca.

LQ

Izidústria, Co/1:1,21'67.0
Representações Alimentícias Li
Classa 41
Guanabara
Nome COmercial
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,imARCAS- DEFOESITiADAS
•a

Termo

n9

Publicação ' feita- de acôrdo com o art .. 130 do Código . da Propriedade Andustrial. Da •data da publicação • comegará
correr o animo .de 60 dias para o defe,triento do . pedido. Durante esse prazo poderão apresentar . stra.s oposições ao Departaniento
. Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados 'com a concessao do registro requerida .
775.067, de 27-10-66

Terme. n 9'775(71 — 7:7-10-66

MUDEM

2452~

INJEININNA

Brasil-real — Indústria, Comércio e
_ Representações Alimentícias Ltda.
• Guanabara
Classe 41
Carnes, cleriVatios a géneros
. Urernác n9 775.068 --- 27-10-66

.

ç* '
tV4MMORia

k41‘ L. P E

Classe 41.
Artigos: Fubá, semolina, creme de
milho, farinha: de . trigo, rações balan.
acedas, 'milho, drIt e produtos
menticios em aerai. •
'Mano n9 775.082 -a 27-10-66

£firia aRAPADa ;p
Autuer•;0

.

MIAM

'•
•Olffl•

OS FA1SCAS

Termo n9 775.077 — 27-1046

..fal "M.ME, Mb
"

temi

' az.••n•

Requerente: : Laorató.io Alpe Ltda.
Estabelecida em: Belo "Horialoiale
. manas Gerais *
Claae • 10
Atividades: . Exames de patplogia.
Clinica.
•
Termo n9 775.073 -- 27-10-6a

OURO MIM
Ind. Sras.•

Requerente: In:ligaria Mineira de
' Moagem S.A.
Estabelecida em: Cidade Industriai
Reza ,rente: Augwto Caldeira Brasil
— Contagem — .Minas 'Gerais
LABORATÕRIC ALPE LTDA.
• EstE ,eleCide enk. Peara LeOpoldo
Classe 41
Minas Gerais
Artigos: Fubá,. scinelinha, creme. der
classe a::
milho-, farinha de trigo, rações balan.
•
Artigos:- Aguardente de- cana
Requerente: Laboratório Alpe. Ltda. reaaas, milha, arroz 'e produtos* alia
- —
Estabelecida
em:
Belo
Horizonte
—
mentieioa em geral.
Urino n 9 '175.072 — 27-10_60
Minas Gerais •
Têrmo 31" 775.033 — 27-10-66
. Nome Comercial
Temo n9 T75.079 -- 27-10_aa-

Requerente: "Os F-aiseas"
Local estabelecido: Nesta Cidade
classes 32 e 32
Titulo
Wrnro n .775.069 --- 27-10-66

SAMNA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Re q1 ' renle: Malharia Samahuma

GUARABU
1,1. Bras,

Indústria e . Comércio Ltda.
DOMINICA NOLocal estabelecido: Estado 'da.
Requerente: Indústria e aaaaerci0
• Ind. Bras.
Guanabara
de Bebidas Guaralnl Ltda.
Classe 36
•
Estabelecida
em:
Belo
Horizonte
Artsos* : Artigos de vestuários e rao" Minas Gerais
pas feiras em gerai; agasalhos, aVenRequerente: Fábrica de Calçadas
Classe 43
tais, anemias,* blusas," blusões, ahales,
• Manha Ltda.
Artigos: Guaranás, refrescos, refri- Estabelecida t-at. Belo Horizonte
cadeados. .chapéus, cintos, calças Para
aenhoras, camisas, combinações, ma..- gerantes rara geral. água tônica, água
Miras Gerais
Gerais
lharia, e ianjerie, gravatas, fardas mi- mineral e natural e xaropes.
Classe
36
litares, pijamas, shorts e ternos .
Têrmo rr 115.074 — 27-10-66
Artigos: Sandálias franciscanas,
• 'armo n9 775.070 — 27-10-66
sandálias- de todos os tipos 'e calçados
em geral.
*
_
DALPEÇ AS TRATORES LTDA.
Termo' n9 715 080 — 27-10-0ti

HEPÁTICO FIEL

Requerente.: Laboratório Homeopático Fiel S.A.
Laca] estabelecido: Capital do Estado
de São Paulo
Classe 3
Artigos: Produto farmacêutico para
tratainerito do fígado.
Termo—
n9 775.073 — 27-10-66

4z•

Requerente: Dalpeças Tratores
Ltda.
Estabelecida. em: Minas Gerais
Nome Comercial
Ternio * n9 175.015 — 27-10-65

AUTO MECÂNICA
ITAMARATY LTDA...
Requerente: Auto Mecânica
- Itamaraty -Ltda.
Estabelecido. em: Belo Horizonte—
. .
Minas Gerais
Nome Comercial
27-10_06
Requerente: - Indústria .-Mineira /is
Têrrno 119 115."
:Moa(en1SA.Estabelecida em: Minas- Gerais
Classe 41.
Artigos: Fubá, semolina, -crente de
• .POMP
milho, farinha de trigo, -raçãos balan. ind. liras.
readas, milho. arrroz e produtos alimentícios cai, geral.
'Mino n9 715.061 -- sl-lo-es

Requerente: Depósito Pompela
Ltda.
Estabelecida em: Belo Horizonte —
Minas Gerais
Classe 16
Artigos: • Areia, azulejos, ladrilhos
Requerente: Daipeeas Tratores Ltda. blocos da concreto, calhas, canos, ciiEstadelecida em: Belo _Iforiztnte -- mento, dormentes, grades, madeira.,
Minas Gerais
para construção. manilhas, pisos, cal,
tanques, caixa dá.gua, tacos, telhas,
Classe 21
tijolos e materiais para construção
Artigos: Reças e accessórios para em
geral.
tratares em Iterai.

Requeernte Indústria Mineira de
' Moagem E.A.
Estabelecida ofli, Minas Gerais
•
Citou. 41
Artigos: .9.'ulaa, semolina,. creme do
milao; farinha, de trigo, rações ha.
lanceadas; milha, arroz. e produtOtt
alimentícios em geral.
Térmo, n9 T75.081- — 21-10-aa

INDÚSTRIA MINEIRA
DE MOAGEM SIA
•

Reque rente: Indústria Mineira de - Moagem
Estabelecida em: -Minas Gerais
• Noine Comercial
•Termo ar 770.087 de 27-10-66

VILA RICA
1n4, 5.

Requerente:, Elétáro Vkila R ca Ltda.
Estabelecida em: Bello Horizonte.
' .
--- Minas. Gerais
Classe 8
Artigos: -Batodag de acumuladores,
Requerente:- Indúst;ria Mineira -de baterias em geral, e material elétrtoo para' veículos 'de tôda sorte,- inoluMoagem- B. A..
ve para aparelhos eletro-domestion.
ratabeleelda em: Minas ~esti

Ft C)
Ind. Bras. .
_
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S

a data Ja publicaçâo Jonnçarts
Publicaeto gelto elo acOrdo som o a. 130 do Código de Propriedade Industrial.
as correr o prazo do 00 dias. paro O deferimento do pedido. Zuranta Owe prazo poderão apresentes OULIS oposiçGes opo.rcata
\a, Nacional 62, JPropriedade Enelustital aquelas que co S nigarean paejudicarios com
CarsàOca.2J .23 nal:atro aaaataaa
Termo n9 775.055 --- 27-10-6 6

Termo n9 775.100 de 27-10-66

Ur:no n9 775.105 da 27-10-66

,

EXPIORER_

AL 3 ASE

Or2-1.

Requerente: Centro Editor de Psicologia Aplicada Cepa Ltda.
Requeeriate: Advance 1Rádio e
Local estabelecido: Rio de Janeiro.
Televisão Ltda.
Estado da Guanabara
Requerente: Dyne Predutos Q-danico3
Estabelecida cm: Belo Horizonte —
Classe 32
•
Indústria e Comércio Ltda.
a Mine s Gerais
Artigos: Publicnão de psicologia
Calsses: 1, 2 e 3
Clase 8
aplicada.
Artigo: Insign.a comercial
Artigos: Rádios em geral.
Termo n9 775.101 de 27-10-66
Wano n9 775.107 de 27-10-66
Termo n9 775.086 --- 27-10-66

r

ú

riE

•

n

gasa2úaai
SerraN, Comércio e In' Requerente: Daniel Freire Brito Requerente:dústria
Ltda.
o "Estabelecido em: Belo Horizonte — Local estabeleculo: Rio de Janeiro,
Minas Gerais
Estado da Guanabara
Classe 31
•
Classe 11
Artigos: Ennugadoree de roupa.
Artigo: Serra para metais.
Termo n9 775.088 de 27-10-06
Termo n9'775.104 de 27ainasa
ZLE7R0

Tenra n9 775.114 de 21-10-56

;C:CA

Requerente: Fletia) Vila Rica
Estabelecida em: Belo Horizonte —
Minas Gerais
Nome comercio
Termo 1(29 775.039 do 27-10-66.
""q6YENTORIS AurOmOTRIZES LT014,

Benfica
.Requerente: Benauto
•
Automóveis Ltda.
Local cstalaelecido: Rio de Janeiro
Classe 21
Artigos: Vefaailes e sus,,s partes nate- •
tarantas, gaçu e acessórios para os
homens.
'Termo n9 775.099 de 27-10-66 •
:PROSPEC

S. A.,- &elegia.
Rospacçães
fi~áiÉogi.,atyieWa

Requerente: Prospec S. A. — Geolo-1
gia, Prospecções e Aerofotogrametria
Local estabelec'do: Rio de Janeiro
Estado d'a, Guanabara
.Nome comercial
r

ra .,?', nandi ca n a. o

Renuerente: Dyne Produtos nablicos
Indústria e Comé.rcio Ltcra,
Classe 1
Artigos: Substâncias e prapara.çaes
quImicas usadas nas indús'crias,
fotografia enes análises anti-corro- Termo n9 775.108 de 27-10-66
Classe 2
Artigos: Substâncias e preparaçaen
químicas usadas na agricultura, na
hoaticultura, na veter'nária e para
f:ns sanitários.
Termo n9 775.109 de 27-10-66
Classe 3
Artigos: Ou'astâncias químicas, produtos e preparados para serem usaaos na medicina ou na farmácia.
Termo n9 775.111 de 27-10-66

ÇAPITÃO VENTANIA

Requerente: Retentores Automotrizes Requerente: FJORD — Indústria do
Vestuário S. A.
"
Limitada.
Eatabelecida em: Belo Horizonte — Local estabeleaido: Rio de janeiro
— Est. da Guanabara
Minas Gerais.
Nome comercial
Classe 32
Artit.os: Para distinguir: —',Ja6.iç6es
Termo n9 '775.095 de 27-10-5e.
impressas, revistas, órgãos de publiradiofemacos, rácidades, prog raraas
.
dio-televisionados, peças teatrais e ci.zeniategraicas, programas
circenses.
emo
n9
775.105
de 27-1070
'r

11351COi=

RequereaaR.: Lad',"aatrias e Comercie
Titan-Ocyt Ltad'a.
Local de e stabelecimenti: São Paula)
Class el0
Artgo:'.'-.a.bstancirs plásticas parc5
chapas Tarovisóa , ns de dantaduras
r 2re mo'des dentáx:os.
Tenro n9 7 -.3.119 de 27-10-66

Requelente: Edittiro, Pasto de 2cs'As)
viço Ltda.
Lccal estaâclecido: Rio da Janeiae
Guanabarss
Classe 32
Artigos: Arouna innaressos, alananna
ques, anuários, boletins, oa,dernol
imprestms, finurir_os, jornais, pro-2°
pactos, revistas, pegas teatrais, ataca
raatearáficas c pare a televisão.
a,
°Mano sa9 775.120 de 27-10-66

desigh
Requerentes: Jazia.: Duarte Pimenta Bayern, Fau.sto Fernando Rocha
Cardona, Guatavo • Alberto Trompowsky Heck.
Gaanabara
Classe 50
Artigos: Planejamentos e prestação
de serviços téen'aes P dministrativos
raarno n9 775.213 de 27-10-66

-ty
6•b50°.
\O—

Requerente: Editika Pasto de
Serviço Ltda.
Local C ...2.k.selei,lo" nio de Janein
EstaCo da Guanabara
Nome comeacial.
"I'arap o n o 7a.121 de 27 . '0 _.... '

â
gà\Y-MYSTMA BRASIMOSIll

Requerente: Comércio Io. 1-'na AMO
ricano S. A. — CLASA
Fstado da Guanabara
Classe 4
Artigos: S ubstâncias e pr
odutos Ca
origem eiVmal, vegetal ou mineral
Requerente: Laboratório de Biologia em bruto ou par
cialmente preparo,
• Crona3 Ltda.
Local de estate:azimento: Rua Fl- dos, abrasivo cri bruto. algadão era:1
ruto, borracaa em bruto. bauxitnu
iadis2i.ria
gafarn ; 55
Requerei]; : FJORD
R o ae ja:adro
beijai/1a L-rezi, ceras vegetais, eortlf;
Vaataaaio S.A.
. CIasaaa 3
ervas medicinais, extrato
Loca lesitiikIdeido: ' Rio de Janeiro A:ligo: 'Una -a.!..aa'ealiclade
evtc;dds, anstogre. aninêlet
iudc:ó
— Est. Ca Guanabara
ao tirtosàer.ID e
ViE
a e ; s rn bruto nu práa
:acrça Cg . 2x2o c oengap
Clascas 32 - 36
-eMimnt
trabajkads3, óleos de ca.410
&tiro;
•de pinraraaailb.
iças yejztabo
cia bruto ou sE)

sift*)Q

~0i Stuta-feirdi.11:

1Â1.-

(Seção. H1 i.

ounho. de

1,e1

OSIT ÁDAS
' X, .
Publica...go Ws de ~arde coes e are. 180 de Código da ProPriedado •ndustriai.• Da dar,a da indalleaçie 'começara
a itanraz O prazo da 84) dite : para • deferimento Ao pedido:. Duriuite ene • prazo poderia aPreaentar suai oposições ao Deparileateade
. , Nacional die Propriedade Industrial aqueles que ai 'jun:arena prejudieadoe eme a'aelneesaaa de regiatta • requerida
n

..Xn '

X

X

, _ -

.

'

Xi

.

'

'

aialmente preparados, plantas medisinais, raizes vegetais, resinas, resíduos têxteis.
Termo n9 775.122, de 27-10-66
•••

BOIETiM DA COOPERATIVA
DOS FUNCIONÁRIOS

DO

j BANCO DO BRASIL
•Cooperativa dos Funcionários

do Banco do Brasil
. Estado da Guanabara

Classe: 32 •
irtigos: Boletins, catálogos; edições
impressas, publicações impressas

i

.
L nter it- 'Artigos:

Têrmo 119 775.132, de 27-10-66

- 2

.

Parfums Givenchy S.A.
França
Classe: 48
Artigos: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, loções, Gosma ticos, fixadores, cremes para a pele,
desodorantes, - Pó de arroz, talco, rou •
ge, baton, sabonetes, tinturas, óleos
para os cabelos e. pele
Têrrno n9 775.133, de 27-10-6

Termo '119
-7.75.147, de 2740-06
1•

': Têrrno, ' n9 175.142, de 27-10z66 •
-, :.,•• : ‘ ., Classe: 43
anratliagros e ddis
a tizsus ier
-i mi:121'1.J'. os.
2i
a Saber: Ref.rescos e águas naturais
e , artificiais, usadas como bebidas,
não incluídas na classe 3
n° 114.143. de •27-10-36

•

1 NI .
litchl g riã Braelleir;

-4doetrkt, t.amleita'

•Requerente : INCA — Ind e

Requerente: Ticol
Takemura
Indústria e Comércio de Óleos

Com. Carani Ltda.
•
, Limitada
Local estabelecido: Paraná
Local ! estabelecido: Paraná
Classe: 41
Classe: .17 .
-parfums Givenchy S.A.
'Urino na 775.127 de 27-10-68
Artigos: Substânciás alimentícias O
França
Artigos: Arquivos para escritórios, co- seus preparados. Ingredientes de atir" - Classe: 48
fres e caixas fortes para escritórios,
mentos. Essências alimentícias
Artigos: perfumes, essências, extra- escaninhos
para papéis de escritórios,
tos, água de colônia, loções, cosmésecretárias para éscritórios
Têrmo 11 9 775.148, de 27-10-64
ticos, fixadores, cremes para . a pele,
desodorantes, pó de arroz, talco, rou- • Têrmo
773.144, de 27-10-66
ge, baton, sabonetes, tinturas, óleos
para hs cabelos e pele
Requerente: Indústrias Químicas -"
Walter E. Baethgen S.A.
Termo . n 9 775.134; de 27-10-66
Local estabelecido: RmpúblUa
.
do Uruguay "
..Classe: 2
Artigos: Substâncias e • preparações
Indústria Brasileira
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
Cia. de Roupas J. Rabello
fins sanitários

Monsieur De Givenchy

P. TO

Têrmo a: 775.128, de 27-10-67
Classe: 1
•
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas
-Substâncias e preparações químicas
anti-corrosivas e anti-onidantes
—
Têrmo 119 775.129, de 27-16-66
Classe: 3 Artigos: Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados
na medicina ou na farmácia
Têrmo n 9 775.130, de. z7-10-66

Guanabara
• Classe: 23
Artigos: Da classe
Têrmo n9 775.149, de 27-10Cia. de Roupas J. Rabella
Guanabara
Classe: 36

•
Retificadora Imigrante Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe: 50 — retificação de
Motores • •
Têrmo n?„ 775.135, de 27-10-66

ORGANIZAÇÃO CONTADO.

FUGA
Requerente: W alter Caridade
de Plaga •
Local estabelecido: Rio de Janeiro — Estado da Guanabara

Wiibrason
"
Indústria Brasiiefra.

Wilbrason Indústria e Comércio

Limitada •
Classe: 33
Estado da Guanabara
Gênero de 'negócios
Classe: 8
4rtigos: Titulo de estabelecimento Artigos: Bobinas,
condensadores, Inreguladores de voltagem,
Tèrmo n9 '115.131, de 27-10-60 - terruptores,
transformadores e tomadas
Tênno n9 775.141, de 27-10-66

Le De Givencity, SïakR,ES

Requerente: Indústria e Comércio

de Plásticos Menina Ltda.
.-• Locar estabelecido: Paraná
• Classe: 28
Art4as: Artefatos plásticos, a saber:
0-arrafas, jarras, frascos e
- regadores
Térinos no 775.146, de 27-10-67
Classe': 49
Artigo: Bolas de tôda espécie, para
•
finá desportivos
Termo n9 1.5,116, de 27-10-66 .

‘COL

- UMA.

OILCS

-

•
,

X. P: 1"! O. é a v

que faz baixar os prêço$
Cia. de Roupas J. Rabello
• Guanabara
Classes: 23 — 36 — 37
Frase L de Propaganda
Têrmo n9 '775.151, de 27-10-64

AVANÇO
Requerente: The Ginete Company

I

Ina~.
Parfuens Givenchy 5:A.
Requerente: "Soares Sá & Cia.
França
Limitada" Classe: 48
!kcal estabelecido: Paraná
Requerente: 'Ticol
rtigos: Perfumes, essências, extra•
Terce/nuca —
Classe: 42
Indústria e C'omórido de Óleos
água de "gema, loções, moradLimitada
os, fixadores, cremes para a pele, Artigos: -Para assinalar e distinguir
Local estabelecido: Rolándia —
xsodorantes, pó de arroz, talco, roa• gerit9ribemeirte Poe rartiÂLOS 'dá classe: a
Paraná
botou, sabonetes, tinturas, Mo saber: Bebidas alcoólicas e fermenta" age ktebaddai rd' dam a.
• Ctose: Moine Comaraiail
pada si dogokes e peld
•

Artigos: Da classe
~-7-4
Têrmo n9: 775.150, de 27-10-86•

Local estabelecido: E.U.A.
!e roupa
Classe: 48
Artigos: Perfurnaria, cosméticos, dena
tifricias, sabonetes e ,prepárados para
o cabelo; artigos de toucador e escõyas para os dentes, unhas, cabelo
'T'êrmo W 775.152. de 27-10-613
•

A VO N

•• •
(voa products. DIC.
E.U.A.
Classe 50

Marca de serviço
•

'.Sec

-'fe ira 9

1010"0 13,FlOkt.. ItSrao iii,)

Junho de 1967 2190.

-

41.4"7"

f

R AS
.Pst
. Me
. ação- Wiea
-- de :sedrde 'eem o -art. 160 lic; 'Código
Propriedade Industrie. - Da data -dá. tidilreaça.o.,ecineeeitV
marrar o prazo da 60 chata para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderão apresenta suas oposiçõee ao Departaoluaaa
Nacional do 1•Topr1edade Induatrisd 'agueis:o 11110
arem 'prejudicados com a eoneeeiao do regietro requerido
n• n••n~

Termo n9 775.153, de 27-.10-56
Classe 2
Substâncias e preparações químicas
'usadas na agricultura, na horticultura, na veterinária e para fins
santiários
Termo n9 775.154, de 27-10-86
Classe 3
t Substâncias •químic.as, produtos e
preparados para serem usados -na
medicina ou na farmácia
—
Termo n9 '775.155, de 27-10-68
Classe 32
jornais, revistas, e publicações em
geral. Álbuns. Programas radiofôni!tos e de televisão. Peças teatrais -e
cinematográficas
Termo . n9 775.156, de 2'7-10-66
Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações
para a lavandaria. Artigos e preparações para conservar e )olb•
Termo n9 '775.157, de 27-10-66
Classe 49
logos de toda a espécie. Brinquedos
e passatempos; petrechos e artigos
para fins exclusivamente desportivos,
exceto vestuários
Terra° n9 7'75.168, de 27-10-66'
Classe 1
diubstâncias e preparações quimicas
Usadas nas indústrias, na fotografia
e nas análises q uímicas. Substâncias
e p reparações q uímicas anticorrosivas e anti-oxidantes

'Termo n9 775.164, de 27-10-66

Tármo n9 775.160, de 31-10-06

Anzumets-,A

;
1

Bras iIeira
Alves de Lima e &varino de
Souza Silva
Brasília
Na classe
Classe 40
Têrmo .n9 175.177, de 31-10-66

VIT.EX
Ind,. B.rasite

i

Indõetria de Fitas Plásticas Vitex
São Paulo
Fitas
Classe 24
Térmo n9 7'75.181, de 31-1045

••n

popalmill.t!‘",
•Me.
'114'1"
*se"
_
.Esso — Fábrica de Macacões e Aved
tais Profissionais Ltda.
São Paulo
Termo n° 775.188 de 31-10-46

srm

Izirt
Monal Indústria de Aromatizantes
São Paulo
Classe 48
Aromatizantes para ambientes

ENZT110

IfsteOSTRSA BRASILMA

', LAREIRA 1313ROER"

Térmo n9 775.183, de 31-10-66
v. • IIEGISOL
ztaelleira

W. Boutique Ltda.
Brasília
Classe 37
Artigos de cama e mesa
Termo n9 775.178, de 1-10-66

Ind tr ia Bre ile

José de Castro Souza
São Paulo
Classe 33 .

Confecções e Creações Megaaol
Limitada
São Paulo
Classe 36
Roupas feitas em geral
Termo no 775.184, de 31-10-66

Lanches Lareira Burger Ltda
São Paulo
Classe 41
Para aistinguir: Lanches, refeiçõele
prontas e sanduiches em geral
Têrmo n9 775.190 de 31-10-86

•

Mercearia Alvorada

EMPRESA LIMPADORA E

Alberto Shigueyki Hozita
Brasília
Nas classes
Classes 41, 42 e 43
Termo n9 775.161, de 27-10-86--

RASPADORA OSNY LTDA
Copiadora Heliográfica Wap Ltda.
Brasilia
Classe 38

Vidraçaria Alvorada
Benedito Augusto Domingos
Brasília
Na classe
.Classe 14
Termo n9 '775,162, de 27-10-68

no 775,186 de 31-10-5‘

Termo n9 775.182, de 31-10-66

V./3001We

Têrmo n9 775.160, de 27- 10 - 66

• '

Têrmo

Copiadora Heliográlica kutocópias,
com compra e venda de Materiais
para Escritório e seus Similares
• Termo n9 775.179, de 31-10-66

Empresa Limpadora e Raspadora
Osny Ltda,
Santa Catarina
Classe 43
Refrigerantes a base de suco de
laranja
Termo n 9 775.187 de 31-10-66

São Paulo
Termo n9 775.191 de 31-10-60—

Elétro Rádio Universal
O 11
1, 14.
Industrta BrastIe a

José Kose Kimura
Brasília
Na classe
Classe 8
Termo n9 775.163, de 27-10-66

Edenlar Utilidades
Doméstirs Ltda.
denlar Util:d

mésticas Ltda.
Brasília .

\\
, \ç) \f
Cij. #
4R)-

tia Bralill%

4

A

d
Malharia N. S. da Conceição S. A.
São Paulo
Classe 22
,
Paia distiltuá: fios e linhas de Ui' "" da a espécie: Fios ele algodão, flos
sintéticos, cánhaffie; u1a, 1, niacra
fios plásticos, fios de seda natural e studja's
rayon, para tecelagem, para bordar,
para costura, tricotagem e ero,,hê

s, 014 tr i„

Comercia á
'Federai;
Brasília
Classe 31'
• : Jornal',

.,

ç

C°

1

Arte P ublicitária S.
- Ltda
São Paulo

ti

4..e.

aninenv vr rimou. meça. 'tsir)

,eraekiwia vez

MARCAS.

o.alho ds 'igtek

•POSITAD45

Publicação feita de :acordo com O. art. ._1F0 .do C0418O de Pl"Oprledads ". Industrial. , N, ,date' de,publiSação looniocatít .
G cairres o prazo de 90 dias pára o deferimento' do 4:mdido. Mirante Gás, prazo sió4er4o spresenog. ' Ejvág: oposs.0.01.. ao Oepartago,**
nacionel .4 Propriedade Industrial aqueles que' ae jufgárám
c' ala e, couserafie-cip registro requerida .
. prejudicados
.
Tiirrno n° 715.192 de 31-10-66

SEAPEL

Termo n9 715.186 — 31-10-66 •
- XNMIÈtnG
• tncl. 13ramileira•

• lnderg — Indústria :Eletrônica Ltc19,
São Paulo
.Classe 8 . s IND. BRASILEIRA
Aspiradores de pó, batedeiras; enceradeiras elétricas, espelhos para ins
;.erruptores e tomadas de fõrça, fuSeleções e Aplicações ,Sse: . siveis, • exaustores, interruptores eléti:e:nicas Ltcla
tricos, lâmpadas liquidificadores; geSão Paulo
ladeiras, plafunês, fios elétriess, chaClasse_ 8
soquetes, rádios, telePara distinguir: Rádios em 5c.,z1, t0 ves elétricas,
visores e' todas de feirça
ca-discos, .telvisão, . aparelhos isecíspTiirmo n9 775.196 de 31-10-66
toses e transmissores de. 'sons, altofalantes„hassis, bobinas, • antenas,
microfones, válvulas, aparelhos cie
fild0 •
intercomunicação, lâmpadas, piugs,
chaves . de tomadas' e transformadores
Bar e Lanches "600" rins
São Paulo \ •
Têrmo n9 775.193 de 31-10-66
Classe 42
, Para distinguir genericamente bebida 'alcoólicas
.
.
Termo n9 775.197 de 31-10-6s

Têrtno 119 T75.201 de 31710-U

CABRAL
''

„.
Mefil -- . 15.1áquina S e Equipamentos
Frigoríficos , Industriais' •Ltda;
São Paulo
Aparlhoi de ar refrigerados, geladeiras; asiarelhoS de- ar 'refrigeração, balcõeà 'frigorificoà,
é sor. ventiladores
,

veteiras
.

_

Urino" n: 775.202 de 31 - 10 - 04

~ARPA" .‘

Ind. Brasileira
ArainfarPa Indústria e Comércio de
"Arames Ltda
••
" São Paulo',
Classe . 11"
Arames

VOVO
• Salzano • :Mala Ltda
-".s. São Paulo, . •
Classe 19
- Têna2o n° :775204 .ble 31-10-68

7 VOLTASI
Ima eamsacout

IIACOPEC INDUSTRIA

IMCANICA
E
..sar . e Empório. 7 voltas Ltda.
• .
São Paulo
OlètERCIO 1/PDA4
Classe • 41"
Para distinguir: : Lanchar:is pães; • bás
tos, biscoitos, roscas; ' sanduíches' ern= Mac ee 'In
padaS; 'pastéis; • • piSsas; ichutraSc
tiê'reõ .ftda.
croquetes, Cochinb ss.; tori s e . -e.s 1"
São Pau
la -

Ina: . Iftasiletra-

-

IviacOtec Indústria Mecânica
e ',Comércio Ltda.
I Capital
I Classe 11,
Alicates cortantes, peças para sia
relhos de direção, alavancas, brossa,
carretilhas, ' encanamentos engrenagens, facas, tacões, pa,rea freios, ferrolhos, formões, ganches, para que.dros grampos ganchos rolamentos de
bobinas, molas de vai e vem, Po
perimo, pegos, parafusos, retais
I e rebites
•
Termo n? 775.210;' de 31-1044

¡TOME:NUL"

itict; ra g il eira

.

Térmo n9 775.215:4"--

Metalúrgica -Lcun agis „sua
- Mercearia Cassai Lirnitatia
São Paulo
' São Paulo
'Case 41' ..
Classe 21
Para distinguir "veieulos ein gesal . e Para distinguir gsnéricamente stibs-1,
"SEIÉECit
tâncias alimentcias aias partes integrantes a sabei': alaBrasileira
vancas, amortecedores, • braçadeiras,
• Térino n° 775. tS8 de 31-10-60
conexões, cubos, eixos, engates, esrtesS.:Se si
P.Taémcli;alico. Ltcla,
tribos', freios, guarda-lamas, molas,
'
!
'CAPUAVA
"
painéis, para-choques, rodas,
tanCla.sãe
ques e canaletas
Brasileirá
" ,Sel:viçoà. técnicos
,
Virmo n9 775.194 de 31-10-66
Termo ns
, i- 775.205 de 31 - 10 - 69
• Distribuidõra.. Comercial I Casuava • . .Limitada
277".
" São . Paulo
Ind.. Brasileirã'
Classe•2 Adubos, ácidos, sanitárias, -águas de, 217'Automóveis Ltda
áinfetantes, e para fins • sanitários,
MI
Clases 21 desinfetantes, defumadores; estermiAutomóveis
nadores de praga e hervaS daninhas,
Térnio' n 9 775.209,' de '31s10-68
esterelizantes, fertilizantes. fosfatos,
MIASIUISIM
inseticidas, ins.".tfugos,
larVieidás,
•
para aves e animai, , venenos
"BELPAVK" Acessórios pára Autos:- Titi Ltda Vacinas
Contra
insetos,
.
sabões, • ve.e,cinários
.
são Paulo
Zi449
Birtkálleire
e • desis.fetantes-S
Classe ' 21 —
Para distinguir veículos em ,geral. e
Temo n9 775.199 de .31-10-64 \ Belp.Se's Papéis Ltda,
suas partes integrantes a saber: alaCapital
vancas, amortecedores, braçadeiras,
„ Classe -.38
AUTO MECÁNICIL.
conexões, cobos, eixos, engates, estri.
.
Papel alrnaço, álbuns cui branCo,". bios
bas, freios, guarda-lamas, molas,
Coa de .-dapéis, cartas e outras...afins,
88
néis, p ara-chkques, rodas, tanques e
papéis' em- bran'eci, Cartões,. cartolinas,
eanaletas
cadernos escolares, 'caixas de papeMecânica
9D'
Ltd.:
•
Tármo n9 775.195 de 31-10-66..,
lão, , e cartolina. papel de,.. einbrulhd,
São Paulo
Papel de, encadésriação, papel ce.lus
lose; papel -cle impressâõ, papel 'de eá=
Clas.se
cre yér,•di2coã -zde-- papelão :
.
•
t Urino n 775.200 de 31-10-Gis
,Térmo
- - n g 22225 ,`30B, de .:31, 10-€Ei

I

Nworse

"NEFIL"
-.. Ind. Brabileira

LAMAGA0
IND. BRASILEIRA

- Termo /19 775.209, ae

SA0' Plane
, C E.AR1
Brasileira.

Indústria Metalúrgica e Pies
TOrmetal Ltda.
.
Capital
•
Classe 28
Argola, açuareiros, bandeijas, caixas de material plásticos para bata.
rias, cabos para ferramentas e ateiit.
ciliOs, colheres, descanso para pra
cestas para - Pão, estojos, guarni
de material plástico para baterias a
•
jarros
-• 'Termo 13.9I 775.211, de 31-104e

"POROABA" •
tflI.;Brasileira
Geàsy Gonçalves
São Paulo
. 'Classe 46
' Velas
Termo n9 775.212, de :31-1044

EIÉDITA"
Ind. I3imàileira
Edu
1
:Erudita • Escritórios de Representa,ções Unidas Derivados Industriai
" Técnicos 'Artesanatos Ltda.
São Paulo
Classe 33
Representações, contabilidades, Da
, rivados industriais e artesanatos
Termo n9 773.213, de 31-10-66

N88
Basileir•
"

Mecânica .88 Lida .
• - Sa. 6. Paulo '..
..•
Classs- 33 •
Serviços' , de auto Mécanicas
Tê'-mo n9 775.214, de "31-10-9S
"iolktt JJ.a •
.

AGUAJ BRANCA
Ind..

nnn••••••n

Ro' cli-sc•Un
'
-s•

. Capital,
Classe...33
Tsanssiortes- .rodoSiár:ios.,

È'ai)

fieaclora

T á Agua, Branca.'
São Pauis:,
- • C:is:se, -43
P5o

7

DE.

OS! 1r4DAS

CUI)11CUÇ20 1ta -gfa tePgdO
,o art.. CA do Código., de . P!QP rictiacic Inal-ntrail • • Da (Mui are PriblicaCic "xiínejianli
correr 'o prazo de 60 ‘dinipara o deferimento do pedido.. Durante esse prazo podaram aerezeritar
suas oposições so Deja-a-Lamenta
Nacional da Propriedade Industrial aqueles quer ee julgarem prepaileeclos cara a ooneeshão do regro reçuerida

Têm° n9 775.221, de 31-10-66

IAACOTEC INDUSTRIA,
VECÃNIC A, E CO/IME
CIO.
.aiworee Inch:latria Mecânica e C
mércio Ltda.
São Paulo
Classe 33
Titulo
'ula n9 775.223, de 31-10-66

SãO PAULO
SOCIAL
Ind. Brasile. ira \
Jornal City News de São Paulo
São Paulo
Classe 32
Jornais
irêrmo 11 9 775.224, de 31-10-66

G. À.,

• CIDADE
'EM LINHAS
Indo Brasileira
G. A. Jornal City News de são Paulo
São Paulo*
Classe 32
Jornais
rmo n9 775.225, de 31-1046

YONBRAL
--Ind. Brasileira
Monbral — Mentadora Brasileira
de Rádio Ltda.
São Paulo
Classe 8
Rádios
"
ino n9 775.226, de 31-10.48

CHUJOTO
Snd. Brasileira
Kin-Ichiro Miyata •
São Paulo
Classe 41
Chá diurético
".----Wrmo n9 775.227, de 31-10-66

BRASILEIRA,

tuplan S. A. Indústria e Comércio

Chapas de .Madeita Aglomerada
'São Paulo
'Classe 4
bliadeiras (em -brutos ou parcialmente
*abelhadas, 'bem corno :chapas ttle
madeira
te

'7;êrmo n9 775.228, de 31-10-66

•

Ind. Brasi/eira

Comércio - Exteação de Areia
"t
arirr" Ltda.
São Paulo
Classe 16
Extração e comércio de areia
Têm() U9 775.229, t 3140-63

VITORIA
Ind. Brasileira

Requerente: Kastro S.A., Smportadora e Distribuidora
Local estabelecido: São ?aillo
— Capital
Classe 17
Artigo: Papel carbono
Têrmo n9 775.231, de 31-10-66
ft

KAFEF.RIO,"

Ind. Brasileira
Requerente: Cervejaria Mae Prète.
Sociedade Anónima
Local estabelecido: Estado
de São Paulo
Claese 42
Artigos: Para distinguir: aguardentes,
aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerVejas, chopps, fernet,
genebra, gin, licores, nectar, punch,
rhurn, mipermint, vinhos cainhado,
vinhos espumantes, vinhos vermouth
e whiskTermo n9 775.232, de 31-10-66
" T. • U L I O

Ind.. Brasileira
Requerente: Júlio Sco.iles .aaho
Local estabelece:1o: São Paulo
— Capital
Classe -41
.Artigos: Para distinguir: Sal
Tênmo n9 775.233. de 31-10-66

•TRIANCK
Raquel ente:J os. ale_ ha
erianon"
Limi
tada
Local estabelecido: Capital do Estado
de São Paulo
Classe 13
Artigos: Adereços, adornos, pulseiras.
jóias e chatelenes, brincos, alfinetes,
anéis, balangandans, berloques, broches, correntes, esmeraldas lapidadas,
diamantes lapidados, topas:os lapidados, águas-marinha lapidadas, medalhas, tunnalinas lapidadas '.artigos
êstes de metal precioso ou não)

carias, carrecerias, Geasses, cifreção, eixos de direção, freios,
para-lamas, para-brisas, rodas
para veículos, metas de corierôle
Termo n9 775.235, de 31-10-66

Termo n9 775.240, de 31-10 66
1)1NTIOI2UDTAL

o

Ind. Brasileira

Pegas:ia:e: Vin1niài1t1,a lama
Local utabe lecido: Sãt z-itiqbe
— São Paulo
Requerente: 'Comércio de }Abalas
Classe 42
Ê-l'Pagio Ltda.
Artigo- Brbidae alcoólicas em pesai,
Local estabelecido: Capital Ctb Estado notaciarainte
linhos de t2.des
de São Paulo
espécies
. Classe 42
Artigos: Aguardente, anizete, aperiTerrno n9 775.241, de 31-/0•e6
tivos, bagaceira, bitter, brantly, cachaça, cervejas, champanne, conhaques, extrato de malte fsrmentatio,
PA.PU•gfeinets,
liCO:e9, rum, vinhos, odca

• .SAGDIO

-Têrmo n9 775.236, de 31-10 66

ReqIuenrrizr:te:BrB EloiSitliqlueáPraapial Ltda.
Local estabelecido: Capital
Classe 36
KICAR
Indo 3ra-si/eira
Artigos: Artigos cte vestuário c rou n
pas tas em geral, inclusive cale3
Requerente: Kicar tileinaaraeão çad03;
agasalhos, blusas, cas:icos,
e Comércio Ltda.
capas, chalra. , chapéus, casacos tiQ
Local estabelecido: Capital do Estado pele,
gravatrie, jogos de tange:rlett
de São Paulo
luvas, lenços, meias, penhoar, pulloe•
Classe 21
quirnonas. robe de hambre,
Artigos: Automóveis, caentaliões, ver, saias,
stolas, talar, vestidos
aviões, amortecedores, alava roas
de CáMb10, breques, :Écicietas,
Tarmo
ne
775.242, de 31-10-66
carros, canocerlas, cnassis, direção, einos de direção, trelos,
para-lamas, para-brisas, rodas
ITAPETININGA.
para veículos, varetas de cencrõle
Ind. 2rasilaira
Termo a'? "775.727, de 31-10 65

BARRA LIMPA
Ind. Brasileira
1J à.
centos
Armai
Locra atabelcaido: Capite:
Classe 36
Artigos: Artigos de vestuário e roupas 'feitas em' geral. inclusive calçados: agasalhos, blusas, casacos, capas,
abales, Chapéus, casacos de pele,
gravatas, jogos de langerie, luvas,
lenços, meias, penhoar, pulover,
monos, robe de chambre, sa,iaa,
estolas, talar, vestidos

Termo n9 775.238, de 31-10-66
.

DINART
.Brasileira

,t.c:

ttainsti
Aiitoe;
moveis Lida.
Local ceteieiecido: Atibala
— São Paulo
Classe 21
Artigos: Veículos em 'et ai
Têm° n9 '775.243, de 31-10-66

A.142.0MAR
Ind. Brasile:ire,
Requ...cate: Fundão de Metais
“Aniomar" Ltda,
Local estabelecido: Capital
Classe 5
Artigos: Metal branco, metais ande
fricções e metal patente, açe,
mínio, alpaca, bronze, chumbo, coe
estanho, ferro, gaza, níqueis latão('
zinco, eietais para ligas, prfi brUte
ou parcialmente trabalhados

Requerente: Editora Promocional
Termos ns . 775.241-24.7, de 31-10- 6t
Dinart Ltda.
Local estabelecido: Capital
Classe 32
OS Mic os
Artigos: F,dições impressas, livros
impressos, publicações impressas, órTH MONKEES
gãos de publicidade, obras culturais
e literárias, álbuns para coleções,
catálogos
Requerente: Screen Gems Inc.
77e.234, de .0-66
Termo a9 775.239, de 31-10 456
Local estabelecido: Estados lenidos
da América f
C
:IRO 110 NOR
Classe 8
VILA. FLOR.
Artigos: Instrumentos de precisa°,
Ind... B ra.ttil eira
Bratileirã
Instrumentos científicos, aparelhos de
• : Auto d.'hizeira
Norte Requerente: Mercearia e a aougue uso , comum; instrumentos e aparen
Limitada
didáticos; moldes de tôda a e,spé4
Vila Pior Ltda.
Local eJtabelecido: Capital ;J.o Estado
acessórios de aparelhos elétricos uno
Local estabelecido: Capital
de São .Paulo
alusiva válvulas, lâmpadas, Unriadae,
Classe 41 •
Classe 21
fios, soquetes, etc.); a parelhos foto-'
Artigos 'Automóveis, camiiinees,
Artigos: Cereais -em geral, produtos gráficos, radiofônicos, cinematografia
aviões, amortecedores, alavancas alimentícios enlètectioS, 'frios' e dein= cos,„ neáquinas falantes, etc., disoot
de câmbio. breques. bicicletas,
,mados: carne verde
gravados -e filmes reval,elos
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Publicada° feito de aoGrdo com o ert. 130 do Código Va Propriedade Industrial. Da data da apubileaçaii começará
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Classe 41
Artigos: Substancias alimentícias.
e seus preparados: Ingredientes de
alimentos. Essências alimentsclas
Classe 43
Artigos: Refrescos e águas naturais
e artificiais, usadas como bebidas,
não incluídas na classe 3
Classe 48
Artigos: 1) Aguas de todos os tipos
para uso de toucador, exceto as
medicinais; 2) óleos de todos os
tipos para uso de toucador, exceto
Os medicinais; 3) Preparados de
todos os tipos para o cabelo, exceto
medicinais; 4) Preparados de toucador de todos os tipos para o rosto
e corpo, exceto os medicinais;
5) Preparados de todos os tipos
para o asseio de qualquer parte
do corpo; 6) Preparados de todos
os tipos para as unhas, exceto os
medicinais; 7) Perfumes de lodos
os tipos para uso de toucador;
8) Preparados de todos os apos para
o asseio dos dentes; 9) Preparados
de todos os tipos para a pele, exceto
os medicinais; 10) Preparados de
todos os tipos para -uso ao fazer
a barba; 11) Desodorantes de todos
os tipos para uso de toucador;
12) Pincéis de todos os tipos para
uso de toucador; 13) Lápis de todos
os tipos para uso de toucador;
14) Depilatórios de todos os tipos
para uso de toucador; 15) Preparados de todos os tipos para uso
ao tomar banho; 16) Esponjas para
toilete; 17) Escovas para os dentes;
18) Escovas para as unhas; 19) Escavas para o Cabelo; 20) Escovas
para a roupa
Têrmo n9 775.248, de :31-10-66

CLASE
Requerente: Basic Incorporated
Local estabelecido: Estados Unidos
• da América
Classe 16
artigos: Materiais' refratários apropriados para revestimentos e reparos
de fornos; materiais exclusivamente
para construção e adarno de prédios,
estradas, etc., tais • como aimentos,
tijolos, blocos, telhas, portas, paletas, etc., n ão incluídos em outras
classes
Têrmo n9 775.249, de 31-10-66

Urino n°775.216, de . 31-10.66

OASPZR LIRERO"
Ind. Brasileira
Casper Libero Administração
e Empreendimentos Ltda.
. São Pada)
Classe 33
Administração e empreendimentos
Urino n9 775.217, de 31-10-66

COLEGA " •
nide Brasillp irN ,
"

•

Requerente: Maria Nélia Lima
Local estabelecido: Recife
Pernambuco
Clasáe 32 (triinta e dois)
Título

Térino no 775.251, do 31-10-66

Térnio 119 775.262, dg 31 - 10 -06

A. PILHA DO GATO

ORASINC

Comércio e Materiais para construRecRiertne.te: Union Carbide
ções "Colega" Ltda._
Corporation
São Paulo
Local estabelecido: Estados Unidos
Classe 16
da América ,
Argfia, areia, batentes, balaustres,
Classe 8 (oito)
calhas, cimento, cal- caibro colunas,
manilhas, lajes, lajeotas, produtos de Gênero de enegácio: Indústria 'e Comércio -de pilha selétricas
base asfáltica tijolos, telhas, tavos,
portas, gesso, mosaicos, e vitaas
Têrmo ng 775 252. de 31-10-66
Varino ria 775,218, de 31-19-66

51001WMA 1 S , DoU "
Ind. Brasileira

SUMER DREA,191

Reequerente: ,Chesebrough- Pond's
Abuso & Matrielil Ltda.
•
São- Paulo
Local eestabelecido: Estados Unidos
-da América
Classe 41
Lanches da: aliche, mortadela„preClasse 48
sunto, roz-bife, queijo, Salame, sal- Talcos, pós e desodorantes para u ao
sichas, e churrascos
•
_de toucador
Tétano n9 775.220, de 31-10-66
Têrm-) n 775.213, de 21-10,66

0701RULHOS
Ind.. Brasileira
...darmoraria Guarulhos Ltda.
São Paulo
Classe 41
Mármores em bruto
Têrmo nQ 775.250 (i p-10-66

13 MOS

Te)ario ri" 775.261. de 31 - 10 - 64

os tipos para uso de touca:atm; I
12) Pincéis de todos os tipos para'
uso de toucador;, 13) Lápis de todos
os tipos Para uso de toucador;
14) Depilatórios de todos os tipos
para uso de toucador; 15) Preparados de todos os tipos para uso.
ao tomar banho; 16) Esponjas para •
- toilete; 17) Escovas para cS dentes;
18) Escovas para as unhas; 19) Escovas para o cabelo; 20) Escotas
para a roupa
os. medicinais; 10) Preparados ae
todos os tipos para uso ao fav,er
a barba; 11) Desodorantes de todos

ROWMATE
bidé
Union
.

Corporation
Local estabelecido: Estados 'Unidos
da. América
Classe 2 (dois)
Herbicidas
Têrmo

775.257, de 31-10-56

BAU VIVE

EDITORA
ATUALIDADE

Nitoroi • 12J
Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido: Niterói
Rio de Janeiro
• Classe 33, (trinta e três)
Titulo
Têrmo no 775.263. de 31-10-66

B
Sia Paulo - S-Ft
Requerente:- Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido , São Paulo
(Capital)
Classe 33 (trinta e três)
Titulo
Tênno IV 775.264, de 31-10-66

RSUICN
-Requerente: Banco.
co -1:::A.leiro
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido Curitiba
Paraná
Classe 33 ( Lm; ta e três)
Título
•
Térro0 n r? 775.266. de 31-10-66

Requerente: Clairol Incorpovatell
Requerente: Sosiété S . C . A .A. P.
Local estabelecido: Estados Unidos
Local eestabelecido: França
da América
Classe 48
Classe 48
Produtos ci oerfom . a. -de beleza, de
Requerente: Schering Corporation
Artigos: 1) Aguas de todos os tipos saboaria, cosmético óleos essenciais,
loções para' o 'scabelos
Local estabelecido: Estados Unidos para uso de toucador, , exceto . as
medicinais; 2) óleos de todos os
da América
Têrtno
nr). 775.259, de 31-10-66
Classe 3
tipos para uso de toucador, exceto
Artigos: Drágeas medicinais, de ação os medicinais; 3) Preparados de
prolongada, para uso no tratamento todos sa tipos para o cabelO, eaceto
Requerente: Banco Brasileiro da
de deficiências hormonais, alarglas medicinais; 4) Preparados de touPRO.GRAFIC
Indústria e Comércio S. A.
cador de todos os tipo para o rosto
e soenças infecciosas
planejagientpe
Local e:tabelecido Rio de Jaeniro
e corpo, exceto os medicinais:
, Guanabara,
Miemo n9 775.215, de 31-10-64
5) Preparados de todos os ' tipos
publicitário$
para
o
'
asseio
de
qualquer
parte
Classe', 38 (trinta 'e oito)
30A SORTE"
ltda.
do corpo; 6) Preparados de todos
Para
assinalar
e distinguir genaricaa
Brr r,,-;
os tipos para as • unhas', exceto os
Pao Grafic Planeja-muitos
mente a sartigos da classe a saber:
medicinais; 7) Perfumes de todos
Transportes e Representaa8es
PublicItarios Ltda.
pel e seus artefatosPaPpel e -seus fa
os- tipos para -uso de toucador:
Boa Sorte Ltda.
Papel e seus artefatos, livros, não linGuans'iara • •
8) Preparados de todos os tipos para.
Sáo Paulo
pressos, etc. ,, não incluídos nas cão'Classe 33 (tronta e três) •
o asseio dos dentes:- 9) Preparados
Classe- 33 • . aes 16, 44 e 45
Titulo de Estabelecimenta•-.
de todos os tipos para a peie, exceto
Transportes e Representações

RE ETABS

V.UNC1)

Sexta-feira 9

;.

.0 OFICIAL

_o

•••n••••nn••••MIMS

ant **o

,

MARCAS

In

Juhho

740......n•nn •=rel•••••11n,

se.....euwafiememareszecesemaesameemas.,

EPOSIT

DAS

r
Publicação feita de acardo com o art. 130 do Côdlau da Promaidatle Induatris.l. Da clara da publicaçáo começará
a torrei' o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Dartinle esse prazo poderão apreseníar GIMS oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se ailgaiern prejudicados com a coneaaaaaa do reaartro reqnerido
Termo no

1'15.265,

de 31-10-66

o

Têrmo tr 775.270, de 31-10-66

BRAMO
faerita Grossa • Paa

'PONTA GROSSA .... PR

ReqUerenta: Banco Brasileiro da
Industria e Comércio S. A.
Local estavelecido Ponta Grossa
PaPrana
Classe 33 (trinta e três)
Título

Requerente: Banco Brasileira, da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido: Curitiba
Paraná
Classe 33 (trinta e três)
Iasignia

Têrrno n a '775.267. de 31-10-66

Têrmo n9 775.271, de 31-10-66

CURITIBA
Requerente: Banco Bra,sileh•0 da
Indústria e Comércio S. A.
Locai estabelecido: Rio de Janeiro
Guanabara
Classe 33 (trinta e três)
Insignia

P

R

Requerente: Banco Brasileira da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido: Ponta Grassa
PaPraná
Classe 33 (trinta e três)
Ineignia
Têrma ao 775.272, de 31-10-66

Têrm 0 n° 775.268, de 31-10-66

N ITEROI -

RJ

Requerente: Banco Brasileiro da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido: Niterói
Rio de Janeiro
Classe 33 (trinta e trés‘
Insignia
Trino na 775.269, de 31-10-aa

Requerente: Banco Brasileira da
Indústria e Comércio S. A.
Local estabelecido: Rio de Janeira
Guanabara
Classe 38 (trinta e oito)
Para assinalar e distinguir genaricamente os artigos ate clasae, a saber:
Papel e seus artefatos, livros não mipassos, etc., não incluídos nas classes 16, 44 e 49
Têrmo n o 773.273, de 31-10-66

COMERCIAL
AMERICANA
Requerente: Comercial Americana
LimLitada
Loeal estabelecido: Curitiba
PaPraná
Classes 12. 23 e 36
Titulo
_
Taram n o 775.274, de 31-10-66

SX0 PADIO - SP
Requere-lar: Banco laraencin ) da
Ilidia:fria e Comércio S. A.
Local estavelecido: São Paulo
Capital
Classe 33 (tr i nfa e três)
Insígnia

IRES AMIGOS
Indústria Brasileira

Requerente: Armarinho Três Amigos
Limitada
Local estabelecido: Rio Grande do Sul
Classe 12 (doze)
Para assinalar e distinguir gani: ricamente os artigos da classe, a saber:
Botões. alfinetes comuns, fechos cot-

rediçoa e demais miudezah, de arma- maiôs, inodeladores, palas, paleteet,
rinho não incluídos nas classes 13, pantufas, pijamas, penhoras, punhos
12, 24 e 48
peitos e peitilhos para camisas, p eleTines, polainza, pouchos, pullpvers:
Ténues ns 775.275 e 775.216.
quine:ates, quepis; regalos, robe de
chambre, roupões, roupa de brim para
o trabalho, roupas de banho, roupas
para enatava saias, solidéos, shorta,
sungas, slacks, suéteres, soutiens, sandálias; talares, ternos, toucas, turban.
tes; uniformea militares, uniformes
InOústria 13raui1eira
escolte es, uniformes para empregadas
e vestidos
de 31-10-66
- Taram na '775.280 — 31-10-66
Requarente: D'Olne, Companhia
Classe: 37
de Tecidos "Aurora"
Sede: Guanabara
Artigos: Roupas de cama e mesa ema
Classe 22 (vinte dois)
geral; atoalhados, acolchoados e goPara distinguir: Fios e linhas de Lacta bertas para cama; cojchas, coberto.
espécie; fios e linhas em geral, para res, fronhas, guardanapos. guansicaes
bordados, costura, crochê, tecelagem, e serviços pçara jantar, chá; lendas,
tricotagem e para trabalhos manuais; panos para copa e cosinha, toalhaa
fios de celulose, fio; e linhas para pes- de uso pessoal, toalhas de banho. de
car e fios de raion para pneumaticas rosto e d o mão; toalhas para banque..
Classe 23 (vinte três)
tas e- l onas de toalhas bordaias
Para distinguir fazandas e tecidos em
ae ariro a° 775.281 -- 3)-10-66
• peacs: fazendas e tecidos de Mata ecniécie, para confecaõe,s, para tapeçarias e para artiaos de cama e mesa;
alaorão, cànhamo, caro, juta, linho,
lã, nylcn, p aca-paco. pêlo, rami, raiou
e aêda na t ural; ter:Idos elasticos, :alas' ticos, matos, sintéticos, imaermeavels
a de vidro: pano couro, tales e veludos
-Taamo n9 775.277--— 31-10-a6
Classe: 24
Artigos: A/amares, atacadores pana
espartilhos e calçados, ataduras de
algodao para diveracs fins (exceto
Requerente: ano -- \Veria
para fins medicinais), bandeiras, bor. in.b.H.
dados, braçadeiras, borlas, capas para
Local estat)zesse
cido : 6 Aleanha
e
m
móveis e planes, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, feda*, galardetea, mochi l as, en osouiteiros, nesArtigos: Máquinas e equipamentos!
gas, ombreiras e ene'amentos
para enfeites de móveis, não fazendo para Oir:PS pancas, construção da
roupas de homens e senhoras, panos estiadas e construcao civil: tratores,
parte dos mesinso: Mn-ilibas, passa- escavadaira!a britadores, niveladorest
mares, pavics, réd a-s, rentl ea• radas, de estradas, rolos conmressõres, ár,
sacas, sinhanadeas para vestidos, te- rumas Para asfalto, trilbadelras.
las, tempos pose aln.ofadas. não fa- ! cadeiras, betoneira:a nulveriaarIcres,
zendo parte de móveis; torci d as Para máruinas para ceramiea, maaminau
l alunparip as e fogareiros, karti aoa• *La- oara misturar de conc reto, man-amas
tos de algodão, cânhamo, linho, luta, Dana armaaenar, distribuir e aplicar
seda, raion, lã, nalo e fibras e não ao solo matarias de revestimento. haa•
nanas vibradoras da i mersão, marte.
incluídos em outras classes
lates, motores hidráulicos. placas via
—
Tea• mo ne
775.a78 — 31-10-63
bratórias, va naalores etét aicos, maca
' Classe: 34
_ teletes socadores
arftigos: Canachos. cortinas. cortiaa'Taaamo 11 175.25a — 31-10-66
doa, encerados, linóleos, oleadas e
tiassadeiras, inclusive pa ra hospitais,
neles e panos par assoalhos e paredes e tapecarla em geral
alarmo n a 779."79 — 31-10-64
Classe: <58
Artigos: Para distinguir vestufaricea,
roupas feitas, semi-confeccionadas ou
sob medida, para homens, senhoras e
crianças: Agasalhos feitos de peles
Indústria Brasileira
natur ais ou atificiais, aná guas, aventas, batas, babadouros, blusas, 'aluRequerer
i a: P erfurna aia Guedes
eões, boinas, bonés, boleros; combiSobrinho Ltda.
nar: fies, casacos, casacões, cnnotes,
laaaal estalsno Peir/r): Guanabara
ças, calca-salas, cintes, cintas, caClasse: al3
misas, camisolas, caniisetar, calaaes, Artiaos:
1-a-4:dm:antes, em mossa,
cartola', coletes, corpinhos, ceroulas, barras, bastões,
! abas, pós, Ermidas!,
cuecas, colarinhos, cueiros chanétis,
flocos, escamas e em creme
capa cet es. carapuças, cholas, calçados; dolia ars. echarpes. estolas; farTermo no 77 e .288 — 31-10-60
damiataers, f an tasias, fraldas: gOr:14,
o
aaasse:
39
a l ocb-! ! , •=aa vatas. guarda-nfn mm' en j p ouetas, logos d.e litiga- Artigos: Para distinguir almofadtia @
rias; leaces lamas, lencarias,
travesseiros d a borracha, lata eaa
libaés, 'tangerias, luvas; mantas, meias.
guta percha
•

1 ri nc
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—
Publicação -feita de acorde , Com . o art. 134 do Migo da. Propriedade Indústria'. .pa date-, da pubile9çã0 ..etenc.9¥49`
e, correr o prazo de 66 dias p ara deferimento do pedido. Duram esse prazo p. oderõ,0 'apreeentar 'Mas oposições ui •Dipsintamesnar
azaelorial da propriedade lzdustrIal a:quase que Aga julgarem prejudieados C= • 'Concessão •do regtstro ,requertlale

I

Tértr10

10 7.75.287 — 31-10-66

'Vh.rno 119 775.293 -- 31-10-66

TERMO N9, 7'75.313 — 31-1016

MOTI
MONZA]
IND.

BRASILEIRA.,

—

Rsquerente: João Marido.
Local estabelecido; .Capital -do Estado de São Paulo.
Classes; •16; 32, 33 •;e 38. •

1
pauta, pape 1 -de sèda, papel higiênica
papel celofane; papelão e sacos de pci:k
pel, escapulares, notas promissória4
recibos, rótulos e faturas.
TOMO N9 775.303 31-10-66
•

TERMO N9 775.390 — 31-10-66
Requerente: Projetores cibié
-do. Brasil S.A.
Local estabelecido: Captial do Estado'
o
• de São Paulo
'Classe: 8
nequerente: Piramides Brasília Ltda. -Artigos: 'Para distinguir faróis e proLo.ial estabelecido: Capital do Estado jetores de automóveis; lanternas pára
autos -e 'reguladores de tensão Para
de São Paulo
• Classe: '28
autos
1
Artigos: Para distingnir alniogadas e
775.294
— 31-10-66
Tèrmo
.n9
travesseiros de ,plástico •
•
Classe: 14 •
etaoi shrdl etaoi shrmdlu
Artigos: Para distinguir lentes para
• Térmo n9 775.289 — 31-10-66
• • !faróis e projetores
Termo n 9 175.295 — 31-10-66

NDIANOPOLIS
II IND. ElRASILEIRA

Requel'ente: Projetores Cibie do
Brasil S.A.
Local es•tabelecido: Capital do Estado
de São Paulo
Classe: 8
Artigos: . Para distinguir faróis e pro' jetores de •automóvels: lanternas para
a,utos e reg,ála•dores de tensão para
autos
Termo n 9 775.290 — 31-1.0-66
-Classe: 1.4
Artigos: Para. !distinguia. lentes para
faróis e projetores
•
---- • •

Termo 119 775.291 — 31-40-56

IND. . BRASILEIRA
Règuerente': Editora e Comercial
• 'Saravá-1 Ltda.
tarai
CaMtal do Estado
•
'de São Paulo
•
Classe: 28
Artigos: para distinguir artefatos de
plástico e saber: argolas. chapsa, copos, dis —s. letreiros. recipientes,
taboletros 'e tubos T61.mc,
.7,75..292;
31-40-66
Classe: 49
•
Artigos: Para distinguir brinquedos,
jogos e passatempes saber: . jogos
de...futebol de botões, carrinhos, au•torisóvels, , aviões, caminhões, 'patins,
bonecas,
para' .todát os aspar. -tes,
-iamborêteS:•.raquetes,. piões,
petecas, •dominó, .baralhos,„tenis
'...mesa, 'espingardas -e reviaveres -de
brinquedos e trans
,

(4,yr
eft2e.

(zWeIW
ap2iragek. "QJ
12"=
'
•-• .49%

Nicolau Huhu'.
Local estabelecido: Capital do lita.
tado de Silo Paulo.
Classe: 22 (vinte e dois) .
• Artigos: ;Fios e linhas em geral dl.
O STE7M
m o, caroá, oclulos4
algodão, c• à n
' juta, linho, lã, nailon, raion, -de piás
Requerente: João Marinho.
Requerente: João IVIarino
Local estabelecido: Capital do Esta- ticos em geral, sêda e viscosa, par4
bordado, costura, tecelagem, orcela%
Local !estabelecido: Capital do .Estado do de -São Paulo.
, • Classe: 16 (dezesseis).
tricotagenr e usos gerais.
•
de São Paulo
Artigos: Materiais para ccuastriação
Olasses • 16 — 32 --'33'e 3B
TERMO N9 775.304 — 31-10-66
e decoração': argamassas, argila, areia,
Frase
azulejos, balaustres, batentes, blocos, 'Classe: `23 (vinte e três) .
para edificações e pavimentação, cal,
Tármo n9 175.296 de 31-1048
Gênero de negocio: Tecidos em ge.
calhas, caibros, caixilhos, chapas iso- ral:
algodão, brocado, cânhamo, cab
lantes, cimento-, chapas para cobertuceltdOse, casemiras, gaze, jutan,
PLANO MUTIRAO
ras, caixas dagua, e de descarga, ca- roá,
linhos, lãs, riailons; plásticos e plastinos e conexões, colunas,. edificações ficados,
raion, .sêda, Veludo; viscoso,
premoldadas, estuque, emulsões -asfál- vidro e tule. •
ticas, •esquadrias, estacas, estruturas
Refquerente: ;João Marinometálicas para construções, ladrilhos,
• Local e,stabelecido: São Paulo
TÉRMO N9 775.305 — 31-10-66
lamelas,
lambris, luvas -de junção, laClasses 16 — 32 — 33 e ! 38
Classe: 24 (vinte e quatro) .
•
jes,
lageotas,
Manilhas,
material
isoPraae.
-Gênero d.e negócio: Artefatos el
lante, massas de revestimentos, ana.; algodão, cânhamo, linho, juta, sêda,
Tél.= n9 7-75.:297 de 31-10-66
deiras ‘para, construção, mosaicos, pro- e outras fibras; alamares, bandeiras,
bordados, borlas, cadarços, capas para
dutosasfálticos, impermeabilizantes bordados,
de argamassa, pedregulho, araperanea- móveis, gordões, enfeites, esfregões,
'biiizantes para revestimentos, peças feltros,' festões, fitas, forros, mantas,
•de gêsso -e -cirnento ornamentais, pa- máscaras, 'palmilhas, passa manariA,
CASA PRÓPRi .A TEM QUE SER •
pel para forra.çÕesi de -paredes, Massas rendas, rêdes, sacas e viés.
COMO •A GENTE GOSTA,. SUA)
para conStrupbeá, parquetes, portas,
TitRMC. N9 115.306 — 31-10-68
portões, pisos, soleiras, tacos, tijolos,
go É CASA PRÓPRIA
telhas, ttibos de concreto, ~Mação
Classe:
?s (trinta e seis).
e outros, tanques de cimento, tintas
Requerente.: .João Marin°
.
G-Mero de negócio: Artigoe
para
construção,
-vernizes,
vigas,
vigaArtigos:
Local estabelecido: São :Paulo
de vestuário, roupas feitas, semi-cow
mentos e -Vitrôs.
Classes 16
32 — 33- e 18
feec
ionadas ou sob medida, para 110.Frase.
TERMO N9 775.301 — 31-10-66
mens, -senhoras e crianças, a -saber:
Requerente: João 'Marin°,
agasalhos ide peles naturais ou 'artifiTèrmo n9 775".298 de 31-10-06
Local estabelecido: Capital do rte- ciais, anáguas, aventais; batas, babadores, biquinis, blusas, blusões, boinas,
tado -de São Paulo.'
bonés Meros bõlsas botas; combinaClasse: 32 -(trinta e dois).
Gênero -de _negócio: Alblins, alma- ções, calçados, cachecóis, camisolas,
I A UNIA° -FAZ Ã FORÇA...
naques, agendas, anuários, boletins, capacetes,i capas, casacos, capotes, calLE A CASA -PRÓPRIA TA7,4BN.
catálogos, -cartões termoplásticos de ças-saias, chinelos, cintos, cintas, caidentidade, folhinhas impressas, livros, misas, camisetas, calções, cartolas, co•
órgãos de publicidade„prograinas ra- letes, corpinhos, ceroulas, cuecas, coRequerente: '''Jóão4larino
dio-fónicas, -programas -radiotélevisio- larinhos, cueiros, chapéus, .dolmane;
Local 'estabelecido:- 'São Paulo
nados, peças teatrais, e cinematográ- echarpes, estolas, 'fraldas, fardamen..'.71asses 16 — 72. „•33-e- 38
ficas. programas circenses, e publica- tos; .gorros, galochas, -gravatas, guar_Frase. "Vç'.
ções em geral.
da-põ; impermeáveis; .japonas, jaqueTermo n 9 775:299 431-10-6S
tas; lenços, leques, ligas, libres,
• 'TERMO 'N-9 775.302 — 31-10-66 • ries; luvas; mantas, maillots, meias; ,
C/asse:. -38 ftrinta e oito)-.
paias, paletós, pantufas, pijamas, Ni-.
RUEM CONSTRO1 NAO COBRAI
• Gênero de negócio: Albuns, para re- gnoirs, -peitos e peitilhos, pcierines,
JUROS DE 'sí mEsur,„
-„..
tratos -e .auti5grafos, -blocos para.-cor, ponchos, Polainas, pulovers; quinIonoe,
,
re..sreneléneià.,, . cadernos de escrever; quepis; regalos, robes de chambre,
Requerente.:: •-1.)-Oao.,451arini.)
.caiS.-a-,s de papelão, ,cartões Ide visita ou roupas para trabalho, roupas para
- Local estabeleeidCk,;,, São Pat31,9,
.cemerciais,-:.cart4linkitioselopep,131,010O.- crianças !(arixoyals), roupões de ba...Classes 16 — '32.
33 -e . 38
. .:
mão impressos, Mata, bOrA.
,,, O, papéis nho; saias, 4sapatos, sandálias, soll-fantasia, 'papel almaço com ou sem, déos, shorts, slaks, sungas, sneterc,
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blicaçâo feita do aoôrdo com o asa. 130 do Código dm Propnedaela Industrial. Da cisam da publicaçâo começara
dias Para O deferimento do pedido. Durante eu, piam poderes° apresentas a..tag opesieões co Departameme
- Nacional da Propriedade Industrial aquêleo qua co julgarem psejudicados com a caneemato Ca registro requer/A)

a (Sororo prazo da IN

•

Aeopensarlos, soutiens, sobretudos; traternaa, toucas, tailleurs, turbava
• Uniformes, usaforin0a para emamudas e Xales.

ques, ligas, librés, lingeries, luvas;
mantas, naillots, meias; palas, paletó, pantufas,' pijamas, paismoira,
peitos e peitilhos, pelerines, poainas,
ponchos, pulovers; quimonos, guapa;
regalos, robes de chambre, roupas
para trabalho, roupa para crianças
(enxovais), roupões de banho; saias,
sapatas, aantlálias, solidéos,
slacks, sungas, sustara suspensórios,
soutiens, sobretudos, trajes, ternos,
toucas, tailleurs, turbantes; uniformes, uniformes' para empregadas; vestidos e xales.

~O 776.fft 31-1ORI (trinta e sete). •
de negócio: Roupas brancas
ttra a cama o mesa, acolchoados para
a, cobertores para cama, cobertas
re, cama, coloisaa, esfregões, froguardanapas, guarnições para
•
e jantar, lonçõis, panos para me, panos do pratas, pandas de copa,
,g.lhas de rosto, banho, rdet0o, para
41 O, toalhas para altar o toalhas
TERMO N9 773.311 — 31-10-66
a mesa.
Classe: 48 (quarenta e oito).
>Artigos: Aguas de colônia, de touIta20) 379 775.303 -- M1-19-613
cador e de banho; bandolina, brilhantina, batons, cremes de limpeza e beleza, cosméticos, carmim, creme para
barbear, depilatórios, descolorantes,
desodorisantes, dentifrícios, escóvas
em geral, fixadores de penteados, lápis
para maquilagem e demais petrechos,
pentes, preparados para tratamento
de unhas e pele, solventes, vernizes e
tinturas em geral para a pele e cabelo, perfumadores.

1

F

=MO N 9 775.312 — 31-10-66
Classe: 49 (quarenta e nove).
Artigos: Artigos desportivos, jogos,
brinquedos e passatempos: albinia
para desenhar, colorir, recortar e armar, arco e flecha, argolas, aros,
aviões, aviamentos para pesca e caça,
automóveis, bercinhos, bonecas, baralhos, barcos, boles, balões, brinquedos
Requerente: Nicolau elaakar,
em forma de animais mecânicos, de
Local estabelecido: Capital do Es- instrumentos musicais, de armar, de
borracha, carrinhos, carocinhas, camitado de No Paulo.
nhões, chocalhos, caneleiras, cartões
Classe: O (oito).
Artigos: Aparelhos de ar condicio- para lotg„ casinhas de armar, calçagado, ou refrigerado, aparelhos cine- dos para ki‘onecas, cordas para pular,
Matográficas e fotográficos, aspirado- ferramentas para brincar, jogos de
asa de pó, aquecedores, barbeadores, mesa, salão e ar livre, joelheiras, halbatedeiras e misturadores, binóculos, teres, linhas, luvas para esportes,
congeladores, diaccos gravados, ence- mftscaraa, mesas para jogos em geral;
radeiras, eaaustores, ferros elétricos, saaveis e miniaturas de utensílios dofilmes revelados, fogões, gravadores, mésticos, pistolas de brinquedo em
lâmpadas, liquidificadores, máquinas geral, patins, patinetes, piões, petecas,
de cortar frios, óculos, panelas de peças para jogos de mesa e campo,
pressão, rádios, relógios, refrigerado- q uebra-cabeças, raquetes, rédes rolerala televisores, toca-discos, torrado- tas. revólveres de brinquedo, soldadires, secadoras de cabelo, slides reve- nhos de chumbo, 'tambores, tamboréus,
tênis em geral, trens miniaturizados
lados e ventiladores.
e ace,ssârios, Varas para pesca. °
TERMO 149 '775.309 — 31-10-66
TÉSSNIO N 9 775.314 — 31-10-66 Classe: 32 (trinta e dois).
Artigos: Album, almanaques, agen-

das, anuários, boletins, catálogos, cardias • termoplásticos de identidade, folhinhas impressas, livros, órgãos de
• Publicidade, programas radiofônicos.
programas radiotelevisionados, peças
teatrais, e cinematográficas, programas circenses, e publicações em geral.

tos, madeiras para construção, mosaicos, produtos asfálticos, imperraeabilizantes de aagemassaa pedregulho,
irnpermeabilizantes para revestimentos, peças ornamentais de gêsso e

simento, papel para fonações de paredes, massas para construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras,
tacos, tijolos, telhas, tubos de concreto, ventilação e outros, tanques de
cimento, tintas para construção, vernizes, vigas, vigamentos e vidros.
Têrrno n9 '775.315 — 31-10_06
Classe: 32 (trinta e dois)
Artigos: Albuns, almanaques, agendas, anuários, boletins,
catálogos,
cartões termoplásticos de identidade,
folhinhas impressas, livros, tapas cie
publicidade, programas radiofónicos,
programas radiotelevisionados, peças
teatrais, e cinematográficas, programas Circenses, e publicações
em geral
Têrnao n9 775.316
.
Classe: 38 (trinta e oito)

Requerente: João Marin°
Local estabelecido: Capital do
Estado de São Paulo
Classes: 16 (dezesels), 32 (trinta

e dois), 33 (trinta e três),
38 (trinta e oito)
Sinal
Têtano n9 775.320

e

Árticos: Albuns para retratos e au-

tógrafos, blocas para correspondên_
eia, cadernos de escrever, caixas de
papelão, cartões de visita ou comaa
cicia, cartolina, envelopes livros não
impressos, mata borrão, 'papeis fantasia, papel almaço, com ou sem
pauta, papel de sêda, papel Talai&
nico, papel celofane, papelão o escoa
de papel, escapulares, notas promissórias, recibos, rótulos e fatura— Termo n 9 T75.317 —
Prie
41,_ 41„_
p
ffillir
1 Ava, .
z "",

Requerente: João Marina
Local estabelecido: Capital do
Estado de São Paulo
Classes: 16 (desaseis), 32 (trinta
e dois), 33 (trinta e três), e 38
(trinta e oito) Sinal
• Téiano

775,3I8

Requerente: João Marina
Local estabelecido: Capital do
Estado de São Paulo
Classe: 16 (dezeseis)
Artigos: Materiais para construçao
decoração: argamassas, argila, areia,
azulejos, balaustres, batentes blocoa
para edificações e pavimenta ç ão, caa
calhas, caibras, caixilhos, chapas iso_
tantas, cimento
chapas para cabercimento,
turas, caixas
e de descarga.,
canos e conexões, colunas, edificações premoldadas, estuque, emulsõe3
asfalticas, esquadrias • estacas, estruo

turas metálicas para 'construções, la.
(lanhos, lamelas, lambris, luvas dO
junção, lajes, lageotas, manilhas ma_
terial isolante, massas de revestimen.
tos, madeiras para construção, moatd.
cos, produtos impermeabilizanten
para revestimentos, peças de, pare.
des, Massas para construções, parquetes, portas, portões pisos, soleiras!,
tacos, tijolos, telhas, tubos de can_
ereto, ventilação e Outros , tahves do
cimento, tintas para construção, vero
nizes,
_ , vigas vigamentos e vitros
Tarmo n9 775.321

IlleEsE1RASs

TERMO /49 775.310 — 31-10-60
, Classe: 30 (trinta e seis).
Requerente: 'João' Marino.
". Artigos: Artigos de vestuário, rouLocal estabelecido: CaPital do Estapas feitas, semi-confeccionadas ou sob da de São Paulo.
•
"
medida, para homens, senhoras e
Classe: 16 (dezesseis).
•.crianças, a saber: agasalhos de •peleS
Artigos: -Materiala para -construç5,o
• naturais ou artificiais, anáguas, aven- e decoraçã o: argamassas, 'argila,
. tais:' batas; babadores, biquinis, blu- areia, azulejos, balaustres. 'batentes,
sas; blusões, boinas. bonés, boleros, blocos para eclificaaões- e pavimenta• Uivais,, botas; ccinbinaaões.,.• calçados ção,..cal. calhas, caibros, caixilhos,
cachecóis, camisolas, cap?cetee. capas, çe)apas isolantes. cimento, chapas para
casacos, capotes, ealeas-ssias, chinelos, coberturas, caixas-d'água e de deseercintos, cintas, camisas, camisetas, cal- ;a, canos e conexões, colunas, edifições,• cartolas, coletes corpinhos, ce- ceatõssa - 7aremoldadas, estuque, emulrcadas, cuecas. colarinhos, - cueiros, sões asfálticas. esquadrias. -estacas.
chapeas; dolmans: eeharrees. eaWAS: •bestauteiras sárietalecas. • para construções,
fraldas, fardamentos; gorros, ga.16=
lamelas, lambris, luvas de
clava gravatas, guarda-pó; impermeá- Junção, lajes, lageotas, manilhas, ma^
p.
,en a Pta•S.:
leina s,..as de revestimen-

Termo n9 775.319

Requirente: Joao latarino
Local estabelecido: Capital do

Estado de São Paulo
Classes: 16' (desaseis), 32 (trinta
e dois) 33 (trinta e trds), e 38
(trinta e oito)
Sinal

Classe: 32 (trinta e doie) . .
Artigos: Albuns, almanaques, agena
das, anuários, boletins
catálogo'
cartões termoplásticos de identidades
folhinhas imuressas, livros, órgaos dt9'

publicidade, progra mas radiofe Mana,

programas -"r' vi-' , e -1 -a Ixaeis
teatre»; [
•

•

20111 emdaSirs,

'

=•

a
'
afta:ha:410 falta itte ladarda Amo -O ilet. 130 do pétlige 4. rziwniziadii industrild. Da data da, , paibnea#3,0 mdelleaará
<X aishrrar e peeroalk 130 &les gare 4) deferimento :to pedido. Durante asse Oram Piseleaão Álferlisernar
zupersigões 4113 Depaltaiusute
aerawasae "ate %amuam retwerwe
• 1~04121 de fiTopàeciade Industrial lamities que <se .lula arem ;,• niejudicadór, ;caro
•

Termo 119 173,5.322
Classe: 38" (trinta e oito)
Artigos: Albuns para retratos e autógrafos, blóc0a para corresponden_
eia, cadernos de escrever, caixas de
papelão, cartões de visita ou comerciais, cartolina, " envelopes, livros nao
Impressos, 'mata borrão, papeis fantasia, -papel almaço com ou sem pauta, papel de aêda, papel higiênico,
papel celcifana, papelão e sacos de
promispapel, escapUlares, • notas
Zóriaa, recibos 'e rótulos e faturas
Têrmo 119 775.323 — 255

para -desenhar, colorir, Tecortar
'tina, batons, :c.reines c iirrspesa .e ra traba,lho; roupas para ariana
:armar, arco e flecha, .argolas, aros, beleza. :cosinaticos,:carmim, creme, '(enxovais), :aoupões de 'banho; sai
aviões, aviamentos para peca :e ,baça, palia ,' barbear, saapilatorios, :descolo- ?sapatoa,- fundeias, :staidéos i ..shor
automóveis, 'barrirmos, bonecas :ba- Tantas, ,desodoaisantes dentrialciat,. slacks, sungas, -_sueters, suspenaór
:ralhos, barcos, bolas, balões, brin_ 'escoras cem :gama fixadores • de arena soutiens; !sobretudos; ;trajes, -tern
quedas em founa de a.isimais ,mecis- teados, agras para :maquilagem- <e aie- toucas, taffieurs, • turbantes; ariiif
nicos, 'de _instrumentos :musicai:a, me ..mais -Petrechos, pentes, az:aparado% aries, -uniformes para smpregad
armar, de -borracha, carfanhos, -car- para tratanaenao de unhas e pele,i,
-vestidos e 'xales
rocinhas, caminhões, chocalhos, sa- ,solventes, nizc e tinturas Sm
'Terno in9 775.233 —
'neleiras, cartões para _loto, casinhas asa .para a ,p, ele 4e cabelo, •persu,48 (quarenta -e oito)
nsadoresde armar, calçadas •para bonecas,
Artigos: Aguas de colônia, de tou
cordas para pular, :ferramentas para
'Termo
n
9
775..330,--'31-10-136
•
dor :è :dê banho; bandolina,
brincar, -jogos de mesa, salão s -ar
'Classe: 419 '(quarerita 'nove)
tina, batons, cremes de limpeza
livre, joelheiras, halteres, linhas, lu- Artigos:
.
Artigos
,
*
desportivos;
jeges,,
vas parti .esportes, máscaras, :mesas brinquedos e passatempos: .:álbuns beleza, ::cosméticos, carmim,
para jogos exii geral, móveis e mirua_ para :desenhar,' colorir,- :recortar e ,ar- para barbear, depilatórios, descol e,
mates, 'desodorizantes, dentlfrlei
turas de -utensillos domasticoi, pisto- mar,
arco 'e fleaha, !,aagolas. , nros,j :escovas cm -geral, fixadores -de
SMAASH
las 'de -brinquedo em geral , ,patins,
aviões,
.aviamentos
para
pesca
caça,<
.
teatios, Aipis para maquilagem c dea
pa-tinetes, piões, petecas, peças para •
titomóveis, beicinhos, borrecaa,
mais petrechos, pentes, preparad
lagos ale mesa e campo,quebra-caa aralhos,
Ind. Bras.
-barcos,
'bolas,
baiões,
trinpara tratamento de unhas e pel
be,çaa, -raquetes, -radas, -rolet
as, reaSoia
solventes, vernizes e tinturas em g
•
'veres de brinquedo, soldadirihos de, uuedos sai .forrna. de aniniait,
micos,
de
Instrumentos
,musicals,
ral, para a pele e cabelo, perfurnad
Chumba, tambores, -tafaboréus, tants
em 'geral, trens rniniaturisactos e acess: -sarmar, de :borradha, carrinhos, carro-f
Requerente: -Nieolau HaUirar
"Tarmó no 775.334 — 31-10-66
'caminhões,
,rhocallins„
canaa.i
siarias, varas pala pesca
Local 'estabelecido': -Capital alo
Classe: (quarenta e nove) *
.
letras
-cartões
para
:loto;
.caáirmas
-dei
Estado de Hão Paulo
Artigos: Artigos desportivos, jogo
: Têrmo n9 775.327 — 330
',marrar, calçados para •bonecas,
Classe: 32 (trinta e dois)
brinquedOs
e passatempos; á1buvi
-das -para axilar., 'ferramentas para
Artigos: Albuns, almanaques, agen_
'brincar,
jogos
de
_mesa,
.salão
e
;ar:para
desenhar,
óblorir, recortar e ar-:
catálogos,
das, anuários,. boletins,
livre, joelheiras, -halteres,
mar, arco e fleCha; argolas, aro
cartões termoplásticos de identidade,
vás, para seaportes, „máscaras, mesas aviões, aviamentos para pesca 'e caç
folhinhas impressas, livros, órgãos
•PLAFT
para jogos -em geral, móveis é Mi- automóveis, bercinhos, 'bonecas, ,bail
publicidade, programas radiofônicos,
niaturás de- ut,ensnios doméatices; ralhos, barcos, bolas, balões, brinque-:!.
programas racrastelevisionados, peças
Ind0 Bras.
;pistolas .de 'brinquedo can puni,
dos em forma de animais mecânicos:
teatrais, e cinernatograficas, prografins,
piões, petecas, „peças: de instrumentos musicais, de !armava
mas circenses, e publicação em: geral
para' jogas de Jnesa e cairmo, 'quebra- de borracha, carrinhos, carrocinha4
Têrrno n9 775.324
cabaças, ,raquetes, rédea, ,roleta,%
caminhões, chocalhos, caneleiras, carClasse: 36 (trinta e seis)
Requerente: Nicalau .Hainzar
ardlveres •Cle . brinquedo, soldadinho% tões para loto, casinhas de armas,
Artigos: Artigos de vestuário, roupas
Local estabelecido: Capital do
de Slaubabo„tanibores, .tamborens, 'tê- calçados para bonecas, cordas park),
feitas, semi-confeccionadas ou sob
.Estado .de São -Paulo
nis em .geral, trens rainbrturizados :e: pular, ferramentas Para brincar,
niedida, para .nornens senhoras e
Classe: 32 (trinta e dois)
acessórios, varas para pesca
gos de mesa, salso e :ar :livre, 'JoeCrianças a saber: agasalhos de peies Artigos: Albuns, almanaques, agen- - 'Têrmo 11.9 '775.331 .— 31-10a66
lheiras, halteres, linhas, luvas, pesas
naturais ou artificiais, anáguas-, aven- das-, anuários, boletins,
catálogos,
esportes,' máscaras, mesas para jotais, batas, babadores, biquinis, blu- cartões termoplásticos de 'identidade,
gos em geral, Inoveis e 'miniaturas ale
- OU, .blusões, boinas, bonés, boleros, folhinhas impressas, livros, ,iargaos de
utensílios domésticos, pistolas • ste
bolsas, botas, -combinações, .ealçados-, publicidade, programas radiofónicos,
PSSS
brinquedo em geral, patins, patineto%
1
-cachecóis, camisolas, capacetes" ca_ programas radiotelevisioriados, _peças •
Piões, 'petecas, 'peças para jogos da
pas, casacos, Capotes,
calças-saias, teatrais, • e cMematográfica,s . prograInd . Bras . 1
mesa -e campo, quebra-ca,beças, ra-chinelos, cintos, , cintas, camisas, camas circenses, e publicações
quetes, redes, roletas, revólveres de
misetaa, calções, cartolas,
em -geral
coletes,
brinquedo, soldadinhos de chumbo,
-corpinhos, ceroulas, cuecas, colariTarnio
n9
775.326
tambores, tastboréus, tênis em geral,
nhos, cueiros, chapéus, cl-olmans,
Requerente:
Nicolau
Haxkar
Classe: 36 (trinta e seis)
echarpes, estolas, fraldas, fardamen- Artigos:
Capital do Estado' trens miniaturizados e acessórios,
Artigos de . vestuários, rou- Local estabelecido:
, varas para pesca
tos,' gorros , .galochas, .gravatas, guar
,de São Paulo
pas
feitas,
semi-confeccionadas
ou
da pó, imPernea.áveis, japonas, ja: sob medida, para homens, -senhoras
Classe: 32 (trinta e -dois)
Termos
xis.
1775.335 — 775.328 —
quatas, lenços, leques, ligas, Libras, e crianças, .a saber: .agasalhos
Artigos: Álbuns, almanaques, agen,
[
31-10-66
lingeries, luvas, mantas, manas, peles naturais ou 'artificiais,
das, anuários, boletins, satiftlagosS
aná_
taiéias, paias, paletós, pantufas, pi- guas aventais, batas, babadores, 'bi- cartões termorilá,sticos de identidades
jamas, peignoirs„peitos e peitilhos,
livros, órgãos de
blusas, blusões. boinas, bonés, folhinhas 'impressas,
pelerines, polainas, ponchos pino- quinis,
programas radiofônicos,
boleros, bolsas, botas, cambinaçõses, publicidade,
:Ver% quimonos, quepls .regalos, robes calçados,
radiètelevisionados, peças
cachecóis, camisislas, _capa- programas
de chambre, roupas 'para trabalho cetes, capas,
teatrais e cinematográficas, progracasacos , capotes, calças_ mas
roupas para crianças (enxovais) rou- saias,
circenses, e publicações em geral
chinelos, cintos, cintas, , capões de -banho, saias, sapatos, san_
`,13ACANA
camisetas, 'calções .cartolas,
Têrmo n9 '775.332 — -31-10-66
solidéos shorts, clacks, sungas, misas,
coletes, v:orpin hos, cerouias, cuecas,
isueters, suspensõlios, soutiens, sobre- colarinhos,
_Classe:
36
(trinta
e
seis)
cueiros. . chapéus dol_ Artigos: Artigos de vestuário, roupas
1, riol o_ Bras .1
tudos, trajes, ternos, toucas, tailleurs,
echarpes, estolas,. fraldas, far- feitas, semi-confeccionadas ou' sob
turbantes, uniformes, unifcrines para. maus,
•
aamentos,
gorros,
galochas
.
gravatas,
einpregadas, vestidos s xales.
medida, para homens, senhoras e cri, uarda-po, efmeáveiS, japonas, anças, a saber: agasalhos de pares
Tarmo n9 775-.7325--- -jaquetas,
louros; leques, ligas librés,• naturais ou artificiais, anáguas, avenClasse: 48 (quarenta e oito) . lingeries, luvas, mantas, •
tais; batas, babadores, biquinis bluArtigos: Aguas de. colonia, dê teu-,
palas . Paletós; pantinás, pija- sas, blusões, boinas, bonés, boleros,
tatior, e de , banho, bandolina, .brls meias,
mas, peignoirs, p:,:itos' e •peitilhos,_pe.: bolsas, botas; combinações, calçados,,
Requerente: Nicolau Haidsar
lhantina, .bsstons, cremes de limpêsa lerines, polali-JaS, pancliO, •puloverS, cachecóis, camisolas, capacetes, ca-'
Local estabelecido: 'Capital do Estado
e beleza cosmético:a carmim, creme Miimoncs , quepis., reaalos,
de São Paulo
para -barbaar; depilatórios aascoio- chambre, roupas pai .a trabalho, rou_ pas, casacos, capotes, calças.saias,
Chinelos, cintos, cintas, camisas, caClasse: 32 (trinta e dois)
insultes, desodorisantes,
13 s pa.ra crianças e: i - r:ijOVaisY:: . ' •roiicalções, cartolas, coletes,' Artigos: Álbuns, almanaques, a genescovas em geral fixadores de pen_ iiõeS
banho, sa.las, sataros;asan- misetas,
corpinhos, ceroulas, cuecas, colari- das, anuários, boletins, catálagosacarteados, lapis para maquilagem e de- dálias,desolidéos,
shorts.
&latas
.
sunla-mis petrechos , pentes, preparadhs
nhos, cueiros, chapéus: echarpes, es- iões termoplásticos de identidade, 'fosueters, susuensories, , soutiens, tolas,
para tratamento de unias : c :pele, sobretudos,
fraldas, fardamentos; gorros, lhinhas impressas, livros, órgãos de
trajes
,
tern0,:
golv, entes, vernizes e tinturas em ge- railleurs, túrbantes.
galochas, gravatas, guarda-pó;
publicidade, programas radiofônicos,
)J;aameaa
auniriu para a :pele e cabelo , '
permeáveis; japonas, jaquetas, lenços, programas radiotelevisionados, peças
f2rmes para empregadas
e
leques, ligas, lirés, 'in gerias,
a:st-adores •
teatrais ei cinematográficas, prograxales
a- • - mantas, maillots, meias, palas,luvas;
mas circenses e publicações em geral
pale-'
Têrrno -n 9 775.326
Térnma n9 775.329
tós, pantufas, pitdatiaa; pçigh9a45,', Perla .1 Têrmo n9 775.236 — 31-10s66
Classe: 49 (quarenta e nove)
Classe 48
e oito)
tos e pait/lhos, pelermea, polainas,
artigos: Artigos desportivos, jogos; Aaagos: AgUas-:(quarenta
Classes 36 (trinta e seis n
dé colónia, de ! touca ponchos,
pulovers; quirnonos, quépea:` Artigos: Artigos de vestuário, roubrinquedos e passatempos: annum dor
de barlhO,„ baridollna, brilhan- -:regalós; 'robes de chambre, roupas pa- pas
feitas, sehoi-confeccionadas ou

o
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T2enao ziL9 776.243 da 21-10-60
Classe: 32 (trinta e dois)
Artigos: Álbuns, almanaques, agesdas, anuários, boletins, catálagos,
cartões termoplásticos de identidade,
folhinhas impressas, livros, órg6,os de
publicidade, programas radiofônicos,
SUMA
programas radiotelevisionadoS, peç,sul
teatrais e cinematográficas, programas circenses e publicações em geral. Eacessaranao: AP — Arte Promocienal
Ltda.
Tfamo n9 775.340 -- 31-10-66
São Paulo
Classe 32
Classe: 36 (trinta seis)
Artigos; Artigos de vestuário, roupas Aplicação: Para assinalar: Álbuns de
feitas, semi-confeçcionadas ou sob revistas impressas, anuários impresmedida, para homens, senhoras e cri- sos, almanaques impressos, catáloanças, a saber: agasalhos de peles na- gos impressos, boletins impressos, go.
turais ou artificiais, anáguas, aven- lhetos impressos, figurinos impressos,
tais; batas, babadores, biquinis, sau- jornais !'pressas, Ustas telefônicas
sas, blusões, boinas, bonés, boleros, impressas, livros impressos, periódicos
bolsas, botas; combinações, calçados, impressos, revistas impressas, peças
cachecóis, camisolas, capacetes, capas, teatrais, cinematográficas, progracasacos, capotes, calças-saias, chinemas de rádio e televisão.
los, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes, corpiTêrmo n° 775.344 de 21-10-66
nhos, ceroulas, cuecas, colarinhos,
cueiros, chapéus; dolmans; echarpes,
estolas, fraldas, fardamentos; gorros,
galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveis: japonas, jaquetas, lanças,
leques, ligas, librés, lingeries, luvas;
mantas, maillots, meias; palas, paletós, pantufas, pijamas, peignoirs,
peitos e peitilhos, pelerines, polainas, I.
ponchos, pulovers; quimonos, quépes;
regalos, robes de chambre, roupas1
para trabalho, roupas para crianças,
(enxovais), roupões de banho; saiasar
sapatos, sandálias, solidéos, shorta
slacks, sungas, sueters, suspensórios,
soutiens, sobretudo; trajes, ternos,
toucas, tailleurs, turbantes; •unifor- Requerente: General Eletrle S. A.
Local estabelecido: Guanabara
mes, uniformes para empregadas,
Classe 8
vestidos e xales
Artigos: Reatores.
Têm() n9 775.341 — 31-10-60
',Mino n9 '775.345 de 31-10-66
Classe: 48 (quarenta e oito)
Artigos: Aguas de colônia, de toucador e de banho; bandolina, brilhantina. batons, cremes de limpeza e beleza, cosméticos, carmim, creme para
barbear, depilatórios, descolorantes,
desodonsantes, dentifrícios, escovas
em geral, fixadores de penteados, láGeneral iletrie S. A.
pis para maquilagem e demais petre- Requerente;
Local estabelecido. Guanabara,
chos, pentes, preparados para trataClasse 8
mento de unhas e pele, solventes, verArtigos: Televisores.
nizes e tinturas em geral para a pele
' e cabelo, perfurnadores
Têrmo ri', 775.346 de 31-10-66
Têm° n9 775.342 — 31-10-60
Classe: 49 (quarenta e nove)
Artigos: Artigos desportivos, jogos,
brinquedos e passatempos: álbune
para desenhar, colorir, recortar e arAIDÚVIRIA
ASPLEIRA
mar, arco e flecha, argolas, aros,
aviões, aviamentos, para pesca e caça,
automóveis, bercinbos, bonecas, ba- ag arvey'a Indústria. e Comércio Ltad.
ralhos, barcos, bolas, balões, brinqueSão Par.ic
das em forma de animais, mecânicos, Assinalar: tecidos em geral, brocados,
de Instrumentos 'musicais, de armar,
filó bordado, forros, panos, da
de borracha, carrinhos, carrocinhas,
classe 23.
caminhões, chocalhos, caneleiras
cartões para loto, casinhas de arTêrrao n9 775.348 de 31-10mar, calçados para bonecas, cordas
para pular, terramentas 'para brinle
car, jogos de mesa, salão e ar 'livre,
joelheiras, halteres, linhas, luvas,
para esportes, máscaras, mesas para
jogos em geral, móveis e miniaturas
ícía9eta,9A fieaelLeala
de utensílios domésticos, pistolas de
ST-rOW
•
Marfinite
Industrial Ltda.
brinquedo em geral, patins, patinetes,
São Paulo
piões, petecas, peças para jogos de
Ind 0 Bras.°
mesa e campo, quebra-cabeças, ra- Para distiaguir e assinalar: artdaa
quetes, rédes,„roletaa, revólveres de tos e produtos acabados do origem
I
briUduedó, Soldadinhos de chumbo, animal, vegetal ou mineral, rido inRequensits: Niscasas Maxkar
tambores, ta,rnboréus, tênis em geral, cluídos em outras clasaes; artefatos
Local estabalecidc . : Capaal do Pastada trens miniaturizados e acessórios, de substâncias químicas não incluíde São Patavacas para pesca
dos era outras classes,
elasaa 20,
sob .medida, para homens, senhoras
e crianças, a saber: agasalhos de
peles naturais ou artificiais, anáguas,
aventais; batas, babadores, biquinis,
blusas, blusões, boinas, bonés, boleros,
bolsas, botas; combinações, calçados,
cachecóis, camisolas, capacetes, 'capas, casacos, capotes, calças-saias,
chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes,
corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans;
echarpes, estolas, fraldas, fardamentos, gorros, galochas, gravatas, guarda-pó; impermeáveis, japonas, jaquetas, lenços, leques, ligas, librés,
lingeries, lusas; manta, maillots,
meias, palas, paletós, pantufas, pijamas, peignoirs, peitos e peitilhos,
pelerines, polainas, ponchos, pulovera; quimonos, quépes, regalos, robes de chambre, roupas para trabalho, roupas para crianças (enxovais),
roupões de banho; saias, • sapatos,
sandálias, solidéos, shorts, , slacka
sungas, sueters, suspensórios, soutiens,
sobretudos; trajes, ternos, toucas,
tailleurs, turbantes; uniformes, uniformes para empregada, vestidos
e xales
'rêrmo n9 775.337 — 31-10-66
Classe: '48 (quarenta e Oito)
Artigos: Águas de colónia, de toucador e de banho; bandolina, brilhantina, batons, cremes de limpeza e beleza, corrnéticos, carmim, creme para
)arbear, depilatórios, descolorantes,
desodorisantes, dentifrícios, escovas
em geral, fixados de penteados, lápis
para maquilagem e demais petrechos,
pentes, preparados para tratamento
de unhas e pele, solventes, vernizes
e tinturas em geral para a pele e
cabelo, perf tunadores
Têrmo 119 775.338 — 31-10-66
Classe: 49 (quarenta e nove)
Artigos: Artigos desportivos, jogos,
brinquedos e passatempos; álbuns
para desenhar, colorir, recortar e armar, arco e flecha, argolas, aros,
aviares, aviamentos para pesca e caça,
automóveis, beicinhos, bonecas, baralhos, barcos, bolas, balões, brinquedos em forma de animais mecânicos,
de instrumentos musicais, de armar,
de borracha, car
rinhos, carrocinhas,
caminhões, chocalhos, caneleiras,
. rtões para lobo, casinhas de armar,
içados para bonecas, cordas para
ular, ferramentas para brincar, jo' os de mesa, salão e ar livre, Joeeiras, halteres, lhanas, luvas, para
èsportes, máscaras, ramas para jogos
eia geral, móveis e miniaturas de
Utensílios domésticos, pistolas de brisi.
nuedo em geral, patins, patinetes,
piões, petecas, peças para janta de
mesa e campo, q uebra-eabeçaa, raquetes, récies, roletas, revólveres de brinquedo, soldadinhos de chumbo, tambores, tamboréua, tamis em gerai,
trans miniattuazados e acessórios,
varas refa pesca
—
Diretos ns
ass — 775.342 —

Iu

Tênia° n9 778.347 de 31-10-66
Para distinguir e assinalar: Artigea
1,de vestuário, de tada sorte, Inclusivo
de esporte, e para crianças (fralda,
cueiros, etc.), da classe 36.
'Mino n9 775.349 de 31-10-66

1L
Roall — Representações Ltda.
São Paulo
Para distinguir e assinalar: Reprea
sentações em geral, por conta pró'
pela e ou de terceiros de artigos do
toucador, cerâmica, porcelana, coup
ros e peles, da classe 33.
Têrmo n9 '775.350 de 31-10-66

mi.rawrotA taQA9(121RN
Laticínios "Romsil" Ltda.
São Paulo
Para distinguir e assinalar: carnea
conservadas, coalhada, chouriço, leite
leite em pó, leite condensado, lingula
ças mortadelas, manteiga, margarbo
na, presuntos, paios, patês, queijo r‘À,
queijão, salames, salsichas, toucinnab
da classe 41.
Têrmo n9 775.351 de 31-10-6n •

tefiiZO

o

Pra

Requerente: Açougue Menino Jeste0
de Praga Ltda.
Local estabelecido: Guanabara
Classe 41
Artigos: Artigos na classe.
~ao n9 775.358 de 31-10-66

ANNWIca

Requerente: Cheia. Pfizer ia Co., Ine,
Local estabelocido: com sede eu
13rooirlyn, Estado de Nova YorIs
Witadre Unidas da América do
Norte.
Classe 2
Acenos: Pre parados antibiótico Igen'
uso na vateninária9.,
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• Publicação -feita de acôrdo com o art. 130 do Código' da Propriedade ' Industrial. Da data da 'publicação começará
a correr o prazo de aõ etias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderao aoresentax suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
rum...1D

_
.
SiNhano na 775.369 --31-40-66

*Termo •n9 775.380 — 31-10-66
Termo n9 775.374 — 31-10-66
Classe: 13 (treze)
Classe: 32 (trinta e dois)
Artigos: Adereços de metais preciosos
Artigos: Álbuns, jornais, peças cine- semi-preciosos
suas imitaçõee, adematográficas, • p eee a s radiofónicos, reses de pedrasepreciosas
suas imigramas tele- tações, adôrnes de metaiseme-ateses
„publicações, :
visionados
semi-preciosos e suas imitações, aliRequerente: 'Francisco Augusto
Requerente: , Chas. :Pfizer & Cos., Inc.
— 31-10e66 ! anças, anais, artigos de fantasia de
Termo no ,.
Nascimento
;laical estabelecido: com sede em
metais preciosos, balagandans de meLocal: Guanabara
Classe: 35 (truta e cinco)
' Orooklyn, Estado de Nova Yora,
Artigos: Arreios de couro, atacado- tais preciosos ou semi-preciosos, banClasees • 32 — 33
Estados Unidos da América do
res de coiro, bainhas de douro, ocas, dejas -de metais preciosos, berlocues
Norte.
de metal precioso, brincos de rac'taise
bolsas para couro, caixas de mar- 13s
Termo n9 175.2"2. — 31-10-'66
Classe 3
roquim para baixados, camurças, car- preciosos ou senil-preciosos, bulas de
Artigos: Um agente antipsicótico.
teiras de couro, cintos de couro, cha- metais preciosos, carteiras de metai
peleiras de couro, coleiras de couro,; rezioses, colares de metais preciasos,
Termo n9 '775.35'9 de 31-'10-66 contas de metaia
Classe 3
couro, .correias de como, debruns de ou semi-preciosos,
copos -de metais preciosos,
Artigos: Um preparado antibiótico.
- couro, , equipamentos de couro, estôjo preciosos,
de metais preciosos, diamande couro, estojos de couro para binó- dedais
lapidados, lio de ouro, fio de
culos, estojos de marroquim, estribos tes,
Temo n9 775.361 de 31-10-66
prata, fivelas de metais preciosos
de couro, gaspeas de couro _
'Termo no 775.381 — 31-10-66—
'Termo ne 775.376 — 31-10-66
Classe: 28 (vinte e oito).
Classe 40 (quarenta)
Artigos: Adôrnos de âmbar, adôrnoe
de chifre, bandejas de matéria plasArtigos: Acolchoados para móveis, tica,
bules de matérias plásticas, barRequerente: 0: - cri. : -: cio Nora Impi- colchões, travesseixoe ciamRs e berços
para crianças, móveis de madeira, batanas de baleia, capas de crina para
' S.A.S.
Itália móveis de metal, móveis de ba.rabú, colchões, chapas de matéria plastic
Local estabelecido: Milão
Indústria Braslicira
chapas de matéria plástica para imvime e junco, ferro é aço.
is: 6 (seis)
pressão, colas de encadernador, colasa
Termo n9 775.377 — 31-10-66
Requerente: Renovadora de Calçados
fotográficas,• colarce de matéria pláeArtigos: TÀ:iáqu._ 3.s e instalações para
Classe: 50 (cinquenta)
Já-Já Ltda.
tica, compostos vegeteis inap.araeáArtigos: Impressos em geral
Local estabelecido: Estado do Rio istdústria química e elétro-quimica
veis para tecidos, dedais d.e zeaulSide,
Grande do Sul
Termo n9 775.372 --31-10-66
Taerno no 775.378 — 2.1-10-65
dedais de matéria plástica, eeperClasse 36
macete refinado, esponjas, estojos de
Artigos: Calçados em geral.
matér' s plástica para óculos, feltró
de crir.a para celeiros, filtros de es'Vamo n9 775.365 de 31-10-66
ponja,
_ fios de celulose. -Termo n9 775.352 — 3140-63
Classe: 32 (trinta e dois)
e:.51sesetresi,
Artigos: Allrans, jornais, peças eines.,1
ELINEFi
matográiicas,
programas •adiofôniol
coNsww, £CUWÜMICQFiallistEIRgl
cos, publicações, revistas, programas,
'Indústria e Comercio de
televisionados.
Requerente: , Christiano Alves de R.s,uerente:
Produtos Eietranicos aAlex" Ltda.
Termo
n9
775.383 — 31-10-66
Araúj o Franco
Lea:al: Capital do Estado de 'São
Local estabelecido: Estado do Rio
Classe: 35 (trinta e cinco)
-Paulo
de Janeiro
Artigo-a Arreios de couro, atabadoro
,
Claeee: 13 (treze)
Classe 50
, de ceiam, bainhas de couro, _oas, nola
sas, para couro, caixas de marraquira
Artigos:: Adereços. de metais preTermo n9 775.366 de 3140-66
NDUSTRIA BRASILEIRA .,.para baixados, camurças, carteiras de
ciosos semi- preciosos e suas :mitacouro, cintos de couro, chapeleiras de
ções, .adereços de pedras preciosas e
'couro, coleiras de couro, ccuro, cega
suas imitacaes, adôrn.os de metais,
reias de couro, debruns de coura,
preciosos semi-preciosos e suas imiequipamentos de _couro, estojos ala
tações, aliança, aneis, artigos de
fantasia de Metais preciosos, balan- Requerente; Indústria e Comércio ide couro, estojos de couro para oinéculosa
"Alex" Ltda. estojos de marroquim, estribos da
gandans de metais preciosos soa semi- Produtos Eletrônicos
, Indústria Brasileirá
Capital do Estado
couro, gaspeas de couro.
preciosos, bandejas de metais Pre- Local estabelecido:
de -São 'Paulo
ciosos,
berlogises
de
metal
Precioso,
Termo
n9 775.384 — 31-10-63
Requerente: Laboratórios Osório brincos de metais preciosos ou semiClasee: 8 (oSto) •
Classe: 40 (quarenta)
de Moraes Ltda.
preciosos, bules de metais preciosos, Artigos: Acendedores elétricos, alar- Artigos: Acolchoados para móvel
Local: Minas Gerais
carteiras de metais preciosos, colares mes elétricos, alto-falante e ampara- colchões travessieros, camas e berat
Classe 3
de metais precioaos ou sami - preciosos, M E r o s , amplificadores
ços pura crianças, móveis de madeira,
Artigos: um preparado farmacêutico
contas
de metais preciesos eopos de enarelhOs de iluminação, aparelhos de móveis
s
por
a
de metal, móveis de baraVe
causad
es
indicado nas infecçõ
Metais
Preciosos,
dedais
de
metais
vime e junco, ferro e avo.
ivas e grani- preciosos, diamantes laPklados, Lio-de rádio, aparelhos de televisão, apare• bactérias-grara-posit
negativas.
de , ventilação para edifícios,
Termo n9 '775.385 — 3a-10-G8ouro, 'fi o - da pratae levelasehe metais lhos
aparelhos elétricos para banho apa7e
-31-19-06.
Classe: 50 (cinquenat)
3
•
precioe0eass
•••'
Termo
ra
7"a
.
relhos elétro-dinamicos, aparelhos
Artigos: ,Impeessos em geral
Termo .na 775.373 --- 31-10,16
para barbear, aparelhos para ine=
Termo as o 775:586 — 31-10-6a
talações telefônicas, aparelhos para
• „ciaese'..8
instalações telefônicas, aparelhos para
ou zeetir os cabelos, aparelhas
Artigos: A ernaa ded âmbar, adiamos ondular
de chifre,,,assaidejas: de matéria plás- siara: pasteurização de leite, aparepara torrar pão, -aquecedora-, elética, bules naatéeias plásticas, bar- lhos
trieos, aspiradores de
benjamins,
• batanas de balela, oapas e etle crina
bobinas elétricas.
Para c - 12hoes, chapas dê matéria
plástica, chapas de matéria plástica
Termo 219 775.379 — 31-10-86
para impressão, colas de encadernaClasse: 9 (nove)
,
..(iNdi)tiSTRIA.áRASILEÉRA'
dor, colas fotografa:4: i colares de
. ... .
... ,
matéria
vegetais
'ff..át-:;i.Ca,
,dn:45M
tos
airigos:
',Acordeões,
bandolins,
banjoe,
Requerente:
—.Indústria
e Coinerc
szio de Nora
Requerent e: C• aemici
siara tecidos, dedais; de bOarsbos, campainhas -de osquetwa, ca- de. Produtos Eletrônicos ,`Alea"
Ltda.:
,S.. -a. • a. imperneaveis
Impianti Elettrochi
celulóide, dedais --de anatériaasaleletIca. ve:buinhos citaras, clarins, clarinetes, Local: — Capital da 'Estado 'de 5
Local eeSabelecide: Itália
espermacete refinado, espolijaa esta- coneertinascontrabaixos,
.
Pealo
'
cometas,
•
Classe: 6 (seis)
ariatéria plástica para óculos, cornetins, cuicas, rfagotes,
•
-}
:classe: — 8 (oito)
s para jos
, Maquinas. e histalaçõe
I feltro de Cilha para 'celeiros, filtro; flautins, gaitas, . guitarras, haitaisonia -Artigos:, — 'Acendedores ãétricae,
. a indúsútrias química e eletro41e ,esponja, nos .de çehilese
!
alarmes élétrices
_ ., , asitefaiantes, empes,/
frtliCa'
'Termo n9 775.357 de 31-10-66

para rádio,

.

(vinte e 01W)

pó,

•
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Publicaçao feito de acórdo com o art. 130 do Código da Fropriedado Enda/Magia.data da publie-açâo começa
a correr o prazo da 60 dias para o deferimento do podido. Durante eNi praz) poderão apretentee quaa oposições ao Depari ameaça
Nacional da Propriedada Industrial aqueles que as julgarem prejudicados ema a senesanle do reg istan renurr$4
ranetros, amplificadores, para rádio,
aparelhos de iluminação, aparelhos .1e
rádio, aparelhos de televisão, aparelhos de ventilação Para edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos
elétro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para onpularou secar os cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pán, aquecedores elétricos, aspiradores
de pó, benjamins, -bobinas elétricas.

Termo n9 775.392 — 31-10-66
Artigos: — Acolchoados para móveis,
colchões, travesseiros, camas e berços para crianças, móveis de madeira, móveis de metal, móveis de bamba, vime e junco, ferro e aço
Têrmo n9 775.393 — 31-10-66-Classe: — 50 (cinquenta)
Artigos: — Impresos em geral
Tèrmo ne 775.394 — 31-10-66

Ténno n 9 775.387 — 31-10-66
Classe: — 9 (nove)
Artigos: — .Acortitics, bandolins,
bardos, bombas, campainhas de orindústria BrasReirk
questra. cavaquinhos, citaras, clarins,
•
clarinetes, concertinas, contrabaixos,
cometas, cornetins, cuicas, fagotes, Requerente: — Januário Elcio Loarenço
.
flautas, flautins, gaitas, guitarras,
Local estabelecido: Capital do Estaharmônicas,
do de São Paulo
Classe: 8 (oito)
Têrmos n e 775.388 — 31-10-66
Artigos: Discos fonográficos em geral
Classe: — 13 (treze)
Têrmo n e 775.3.95 — 31-10-66
Artigos: — Adereços de .metais preClasse: — 32 (trinta e dois)
ciosos semi-preciosos e suas imitações, Artigos: — Propaganda radiofónica
adereços de pedras preciosas e suas e televisionada de discos fonográfices
imitações, adôrnos de metais preciosos
Têrmo
775.396 — 31-10-66
semi preciosos e suas imitações, alianClasse: — 50 (cinquenta)
' 6>0. slifà31.3, artigos de fantasia de meArtigos: — Impressos ern‘ geral
CIOSOS, balangandans demetais
T.,-eals preciosos ou temi-preciosos,
Virmo n 9 775.397 -- 31-10-66
nane las de metais preciosos, berloques de metal precioso, brincos de mótais preciosos ou semi preciosos, bules
de metais preciosos, carteiras de memetais preciosos, colares de metais
3NDUSTRIA BRASILEIRA
preciosos ou semi preciosos, contas
de metais preciosos, copos de metais
preciosos, dedais de metais preciosos, Requerer. te: Rambaldo & Bortoletto
diamantes lapidados, fio de ouro, fio
Limitada
do prata, fivelas de metais preciosos.
Local Estado de São Paulo
Classe 4.1
Têrmo n 9 775.389 — 31-10-68 •
Artigos: — Balas, bolos, bombons,
Classe: — 28 (vinte e oito) .
biscoitos, bolachas, caramelos, doces
e pães
Artigos: — A.dôrrios de
âmbar,
adôrnos de chifre, bandejas de ma- —Termo n9 775.398 — 31-10-66
téria plástica, bules de matérias
plásticas, barbantanas de baleia, ca,-•
leia, capas de crina para colchões,
chapas de matéria plástica, chapas
de matéria plástica para impressão,
colas de encadernador, colas fotográficas, colares de • matéria plástica, compostos vegetais impermeáveis
para tecidos, dedais de celulóide, dedais de matéria, plástica, eapermacete refinado, esponjas, estojos de ma-.
•Iséria plástica para óculos, feltro de
• erina para celeiros, filtros de esponja, fios de celulose

g4iata-211~2

Termo n9 '775.390 — 31-10-68
Classe: — 92 (trinta e doi).
• Artigos: — Álbuns, jornais, peças ettodustria akasileM\
• nematogvá.ticas, progemmas radiofôClame 42
nicos, publicações, revistas, prograArtigos: — Aguardente, hagacelra,
mas televisionados
bater,
conhaque,
cervejas, gim, kirsk,
São Paulo, 19 de outubro de 1966
botei, vinhos, vodka e WhiskY
Termo n9 775.391 — 31-10-60
•
Termo n9 /13.400 -- 31-10413
Classe: — 35 (trinta e cinco).
Artigos: — Arreios de couro, atacadores de couro, bainhas de couro,
A,
boas, bolsas para couro, caixas de
marroquins para baixados, camurças,
• carteiras de couro, cintos de couro,
- chapeleiras de couro, coleiraii, de couro, couro, corretas de couro, debruns
de çouro, equipamentos de couro, estedos de couro. estôjos de couro para
álloebiades de Freitas
• binóculos, estôjos de marroquim esGuanabara
tribos de couro, gáspeas de couro
Classe: — 3$ (trinta e foott),
Artigos: — Impressos em geral

Têrmo n9 715.401 -- 31-10-66

Térnio n° 775.407 — 31-10-66

TAPEM
INDUSTRIA BRASIL
Requerente: Tapecar gravações
Limitada
Local estabelecido: Esiado da G,,8nabara
Classe: 8
Artigos: Discos gravados — fitas gravadas
Têraton Q 775.402, de 31 de outubro
de 196b

TAPEAR
GRAVAMES IDA.

Reouerente: Tapecar Gra vil ,:ões
Ltda.
Local estabelecido: Estado da
Guanabar
Artigos: Nome comercial
Térino n° 775.'103, de 31 de outubro
de 1966

SERVE LAR
Requerente: Edgar Garcia Ribeiro
Local estabelecido: Brasfüh
Distrito Federal
Classe: 41, 42, 43 e 46
•
Artigos: Titulor e estabelecimento
—
ramo n° 775.404. de 31 de outubro
de 1966

COMPRA BEM
Requerente: Edgard Garcia Ribeiro
Local estabelecido: Brasilia —
Distrito Federal
Classe: 41, 42, 43 e 46
Artigos: Titulo de ' estabelecimento
Tèrtno n° 775.405, 'de 31 de outubro
de 1966

V1NCI:"„

•

#tPRESENTAÇÕES E COMEIttil
Requerente: Santos Guimarães de
• Paulo Ltda.
Local estableecido: Brasilia -D. P.
Xetbioa: Minto de es4abalecksento
Tenro

e 775.406, de 31 de eeoubm
de 1966

BOM PETISCO
Ilaqatereate: Carcia S Cia. r10*,
Portugal
Chile: 41 (quarenta e
um)
Miolos: Aceite e azeitona

Requerente: Nlantiel 'José de Souza
Estado da Guanabara
Classe: 41 (quarenta e um)
Aplicação: Azeite
—
•
Térino n" 775.408, de 31 de outubro
de 19t56

RESIL
Indtletrio Braoileira
Requ2rente: Rsil S. A. Inda,;ria
e Comércio
Estabelecido cio S:.á) Paulo
Classe: 28
Artigos: Para distniguir artefatos de
material plástico e nylin: Argolas, armações para óculos, bolsas, cabos para
utensilios, carteiras, casas para acondicionamento de alimentos, colas e pastas adesivas, cestinlia:, embalagens, en.
feitas para automóveis, guarnições para
objetos, laminados de plástico, lancheiras, solados, vasilhames, de material
plástico, plásticos
paia proteger os
amortecedores e paraehoques, plásticos
para revestimentos de interiores de automóveis, revestimentos plástico para
estofamentos
• Tèrnio ri' 775.409, de 31 de outubro
de 1966
Classe: 41
Artigos: Para distinguir ferragens e fera
ratnentas para veículos, acessórios de
metal: Alicates, arames, arruelas, calo.
tas, chaves de p:azafusus, curas de re•
fôrço, enfeites de metal para automó;
vais, engates,' estribos, fitas de aço e
ferro, acessórios para capuz; de automóveis, grades, molas, parafunes, acessório, para amortecedores, aces. :iodos para
barra de ,ensão, acessórios de metal que
protege o motor, retentores de dietal,
travadeiras
Tartno n° 775.410, de 31 de outubro
de 1966
Classe: 40
Artigos: . Para distinguir móveis estofados ou acolchoados: Almofadas, assentos para móveis, assentos para veículos,
acolchoados.para móveis, conjuntos para
sala de jantar, cadieras, cadeiras . para
enfermos, camas para hospitais, contentos para dormitórios, conjuntos para
copa e cozinha, divans, divisões, estantes, escrivaninhas, estofamentos. 'meras,
móveis, poltronas, poltronas para veículos, sofas•
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MARCAS DEPOSI.TAD'A
12'ubl1ctição 'feita te aeOrdo -mo - o art. UM ;do Código te Propriedade Industrial Da data da umblicaçãO começara
os, correr o prazo de il0 dieta 'para Q ljeferlmertIo do , Pedido. Durante asse prazo poderão .apresentar :suas oposições ao -Departamento
do registro requerido
. ,prejudicatios ' com ' a concessão
-- Nacional da , Propriedade Industrial aquêles que 49 julgarem
.
\,
.
•
-1~•••n••~"M
•
Tirmo n 9 /175:428, -de 31.40-66
Termo n° 773.414, de 31 de Outubro gravatas, jogos -de lingerie, meias,-maiõs,
perihoar, ,pulover, pijamas, roupão, I Hidroquim — Ind. Ilidrometalurgica e
de 1966
_shorts, soutiens, uniformes e vestidos Químico 11/Ietabig..ca c,o INordesie
' -Estado da 'Bahia
Termo n° 775.423, de 31-10-66 '
--Classe 1
Textil Gabriel Calfat S.A.
Para distinguir como marca genérica:
produtos .químicos usados aias indústrias
,São Paulo
iNoiisTRIA eIRASILERÀ . •
Tânia, _n° 775.429, de 31-10-66 —
'Classe 34
•
Hidroquim Ind. Bidrometalúrgica ,e
Requerente: Mica-P.011 S. A. —
Para distinguir: coitinauos, corrmaa, ca- Químico Metalúrgica do Nordeste .S.A.
Indústria e Comércio
pachos, -encerados, estrados, linoleos,
Estado da Bahia
Estabelceido em São Paulo
oleados, passadeiras. -panos para soaQuímica
<,LitoICcnica>>
Requerente:
Classe 4
Classe: 28
lhos, para paredes ,e tapetes
Ltda.
Para distinguir: ma.asivos em bruto,
Artigos: Para -distinguir artefatos de
Estabelecido em São Paulo
argila refratária, asfalto -em bruto, algoTermo nv5.424, de 31-10-66
material plástico e nylon: Argolas, arClasse: 2, 3, 4, 33 e 41
dão, em, bruto, latex; -betume, benjoim,
Textil" Gabriel Calfat S.A.
mações para óculos, bases, bolsas, cabos
breu, cânio.9, caolirn, cortiça em bruto,
São Paulo
para utensílios, carteiras, caixas -para
grafites, goma em bruto, graniao, em
acondicionamento -de -alimentos, copos, Têrmo n° 775.418, de 31 de outubro
Classe 31
de 1966
colheres, cestinhas, embalagens, .,enfeites
bruto, pee,ra britadas; piches em bruto,
Estabelecido em Santo AmaroPara -distinguir: -Salbantes, barracas ,cle resinas naturais e óleos de linhaça
para automóveis, guarnições para obje_
-SP.
campanha, (cordoalha, cordas, correias
tos, laminados de plásticos, lancheiras,
-Térmo n° 775.430, de 31-10-66
Classe: 24
de transmissão, coberturas -de lonas, fiti- Hidroquim
scolados, revestimentos plásticos, -vasilha- Artigos: Para distinguir
"-J-. Ind. Eidrometaairgica e
artefatos -de al- lhos, lonas, lonas" para Irmos, mangueimes de material plástico, colas e pastas godão, nylon, plásticos, cânhamo,
Químico
Metalúrgica
do Nordeste S.A.
caroá,
ras,
rôlhas,
tampas
tiras,
tampões
ei
adesivas
Estado
da
Bahia
juta, lã, linho, paco-paco, Tarai -rayon,
tendas
-Classe 21
Termo n° 775.412, de 31 de outubro sêda natural e outras fibras: Alamares,
Termo n° '775.425, de 31-10-66
bolsas
-de
tecidos
para
senhoras,
bordade 1966
Para distinguir ve,cmos: bicicletas, autoTextil
'Gabriel
Caltat
S.A.
dos,
cordões,
cadarços,
coberturas
para
Classe: 8
São Paulo
moveis,• motocicletas,
auto-caminhões,
fabricados de tecidos, debruas,
1_
;Artigos: Para ;distinguir umas substân- objetos
9
avioes
e
elevadores
etiquetas,
entretelas,
fitas,
franjas;
gaClasse 3/
das, utilizada na indústria, como iso- lões, montas, ombreiras, passamanaries,
-7Têrmo n° 775 . 431, de 31-1046
lante ,térmo e elétrico
palmilhas, Tendas, rêdes, sacos e telas Para distinguir :roupas brancas ,para droquim
JE ind. . Hidrometaiúrica e
1 Hi
cama
e
mesa:
Acolchoados
para
cama,
para
bordar
Químico _Metalúrgica do 'Nordeste S.A.,
•:rêmo., ,, 775:413, de 31 de outubro
colchas,
-cobertores,
esfregões,
-fronhas,
Têrmo n° 775.419, de 31-10-66
ie 1966
-• Estado da Bahia
'guardanapos, jogos bordados, lençóis,
Textil Gabriel Callat S.A.
18
mantas para camas, panos para cozinha -Para distinguir:Classe
São Paulo
-armas e -munições 'de
e
panos
de
prato,
'toalhas
de
'
rosto
e
Classe 28
guerra e caca: Alfanges, arpões, balas.
toalhas de meia, toalhas para, baionetas,
Para distinguir artelatos -de material banho,
canhões, carabinas, chumbo
jantar,
toalhas
para
banquetes,
:guarniplástico -e nylon: Argolas, armações ções para cama, mesa e banho, toalhi-' para caça, ;cartuchos, dinamite, espolepara óculos, bases, bolsas, carteiras, cai1 tas, explosiaps, espingardas, fuzis, fogoss
xas para
acondicionamento de alimen, de artificieis, -metralhadoras, pistolas,
_ _ nhaá (cobre pão)
.
Têrmo n° 77:5.426, de 31-10-66 II
tos, 'topos, colheres, cestinhas, embalapólvora, punhal e revolver
aiDUST110: BRASiv111/4
gene, enfeitei para automóveis, guarniTêrmo
n° 775.432, de 31-10-66
Requerente: Yakult . A. Indústria ções para objetos, laminados de plásti.Hidroquim — ind. Iiidrometalúrgica e
cos,
lancheiras,
solados,
revestimentos
.e Comércio
Químico Metalúrgica !do Nordeste S.A..
Estabelecido em São Paulo
plásticos, plásticos para revestimentos,
Estado. da -Bahia
tlase: 43
de .interiores de automóveis, vasilhames
.Artigos: Para distinguir: águas mine- de material :plástico, colas e pastas
'Classe 5
rais, águas gazosas, águas artificiais, beadesivas
distinguir: metal, -.aço, alumínio,
Para
bidas espumantes sem álcool, guaraná,
Termo n° 775.420, de 317-10:1966
alpaca, bronze, chumbo, cobre, niqua,
ygazosa, essências para refrigerantes; re-:
-.estanho,
'ferro, guza, latão, 'zinco, anetaià
Textil
Gabriel
Calfat
S.A.
IrescoS, refrigerantes, soda, suco de 'fru'
São Paulo •
para ligas
•
_
tas, sifões, xaropes
_
Classe 4
Termo
a°
775.433,
de 31-10-66
Para
distinguir
..substâncias
e,
-produtos
.Ind. .Hidrometalúrgica
Têrmo n° 775.'417,- de 31 de-outubro de aMem animal, 'vegetal, em bruto ou!
Hidroquim
Textil Gabriel ,Calfat S.A.
Químico .Metalúrgica -do Nordeste S.A.
-de 1966
São "Patilo
preparadas:
Algodão,
eiri
parcialmente
fEstado -da Bahia
Sinal de Propaganda
bruto, crina em _geral, fibras - vegetais,' Classes: 1 — 2 --.3 — 4 —3 — 6
, Classe .11 .
latex e resíduos texteis
7.— 8 — 9 — 10 -a- 11 — 12 .— 13
Para distinguir _ferramentas: Alicates,
Têrmo Ln° 775:421, -de 31-.10.,..66
14 — 15 --- J6 —17=18 — 19-2 o alavancas, -brocas, bigornas, cavadeiras,
Textil Gabriel Calfat S.A,
= 21 — 22 . — 23 —.24-25 — 26
f ces, fo
ch aves ed t end a, enxad as, ol
São Paulo
'
3° --3-7 3_1 3—8 3_2 3—9 3_3 ruões, li mas, malhos, martelos, pás, pica.
2_7 3—4 2_8 3—5 2_9 . 3"-6 __
retas. perfuradores, serras, serrotes,
Classe 23
45
— 46
42.3 — 44
Para distinguir tecidos em geral, -tecidos 40
talhadehms, tesouras e verrumas
• — 47-- 8 — 49 -e 30 .
para confecções' eia • geral, para tapeçaTermo In° 775.435, de 31-10;66—
at;de 31-1066— Hidroquim
-.,
rias e _para artigos de cama e masa: ‘
In° 773427
I-- Ind. Hidrometabargica e
godão, alpaca, cânhamo, cetim, earoá,
Químico :Metalúrgica do Nordeste S.A.,
caainnras, fazendas e tecidos de lá cm
'Estado da Bahia
fignuSTIZA saasiwaa.
1 D :IVO :‘1 II 1 M
pe-as juta, jersey, linho„ nylon, paco.Bra41.-ei.ra
Classe 8
Requerente: Têxtil Gabriel Calfat paco, percalina, rami, rayon, seda natuI instalações elétricas, a.a.ral, tecidos plásticos, tecidos impermeá.S.A.
Ind.
Ildrometalúrgica
e
Para
:distinguir
Hidroquira
uro e veludos
Estabelecido -em Santo Amaro —
idoss_clei pano co
v_eis,_tec
Químico Metalúrgica ,clo 'Nordeste S.A. Agos elétricos e-eletrônicos para velculosa
antenas, baterias, busla
I
Termo
ri°
.775.422,
de
31-10-66
SP .
Estado 41a .Bahia Acumuladores,
nas, -bobin'as, chaves elétricas, chassis,
Textil Gabriel Calfat S.A.
Classe :2
Classe: 22
dínamos, dispositivos de partida, 'faróis,
São Paulo
Artigos: Para ,distinguir fios .e . .w.",aS cie
Paia oiátinguira -adubos, destruaLautes, faroletes, -filtros para motores, limpadoteS
Classe
36
hada a espécie: Fios ,de -algodão, fios Para distinguir artigos de 'vestuários e defumadores, -fertilizantes, do soo, fun- de apara sas, pairelás de cassas, ;relays,
sintéticos, cânhamo,- juta, lã, nylon, fios
gicidas, formicidas, germicidas, dasetici- refletores, radios, transformadores, tara
roupas feitas: Blusas, casacos, capas, I . •
plásticos, fios de sêda natural e rayori,
Iminais para baterias e velas de igniçãO
das e sabão desinfetantes
coscintas, calças, camisas, camisetas, cuecas,
.vara tecelagem, para bordar, para

Têrmo n° 775.4i51, de 31 de outubro
de 1966
-

MOA -111111.11151

•

---•

Indtria
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RCAS DEPOS TADAS
Publicação feita do czOrdo coro o aril. IsSa do COCCIED do Propriedado Industrial Zaa Cat3 63 grabliezç:o cazacagana
aa 91W-O adoto aprenante2 C2a0 ©11:13lçaw a
s ;.anata
e coma o prazo do 60 dias paro o deferunento da pedido. Durante . CO
Nacional da Propriedada giadustrtal aquêlea ano ao 8 u19 c.res2 Pro.ludlead o3 G2D
•

Térmo n° 775.434, de 31-10-66
Hidroquim — Ind. Hidrometalúrgica e
Quinsico Metalúrgica do Nordeste S.A.
Esteai) ia I3ahia
Classe 1
Para distinguir: tratores e arados
Têrmo n° 775.436, de 31-10-66 —
Hidroquim — Ind. Hidrometalúrgica e
Químico Metalúrgica do Nordeste S.A.
Estado da Bahia
Classe 6
Para distinguir inaqiunas texteis e suas
partes integrantes: Conicaleiras, calandras, espuladeiras, fixadores, lançadeiras, madeiras, máquinas de tricotar, máquinas de trançar, máquinas de esticar,
máquinas de estampar, tecidos teares,
torcedeiras, urdideiras, fusos, carteias,
discos, batedeiras, engrenagens, massarocas, reguladores e tirantes
—
Têrmo n° 775.437, de 31-10-66

BIDROMETALURGICA
'QUIMO° M.STALIIRGIbit
1),* NORDESTE S/A0
eidrcguim — Ind. Hidrometalúrgica e
Químico Metalúrgica do Nordeste S.A.
Estado da Bahia
Têrino n 9 775.438, de 3140-66

.SINQIJIMA /A-.
niiiISTRIA

E 60111Ë410

cyriquina S.AA.

Indústria e Comércio
São Paulo
TERMO N9 775.439

7119,1JIMA
;IndúStria. Sra.tailoira
31 de outubro de 1966
Synouima S.A. — Indfrataia e
Comércio
São Paulo
Classe: 2.
a,ara distinguir como marca gezaérica: Matérias primas para a iaaltstria
química era geral.
—
ECRNIO N9 775.440
31 de outubro de 1965

TERMO N9 775.442
21 de outubro de 1966

'MEM° N 9 775.(152
31 de outubro de 1966

INIUSSCORRWORPS'
DE SEGURO S/C WIDAa
INDUSSEG — Corretores de B2,513r0
Jurandir Corraia de Quairra
S/C Ltda.
São Paulo
São Paulo
Classe: 32
Para distinguir: dicionário.
Para distinguir: jornais, revistas,
TERMO N9 775.453
programas de radio e televisão, tea31 de outubro de 1969
trais, circenses, bo'etins e publicações.
_
TERMO N 9 775.443
'XCIODIRIO GERAL DA
31 de outubro de lesa

T.CRMO N 9 TiO.coo
31 de outubro de 1989

JORNAL DA JUVENTUDE

AONNET
Indústria Brasileir
1naanufatura Sul Americana do
Tabacos S.A.
Est. de S.P.
Jundial
Classe: 44
Para distingiu': c.garros.
TERMO N9 775.444
31 de outubro de 1966

COLONIAL
XXIdia' strm. Zrasileira
Manufatura Sul Americana de
Tabacos i3.A.
Tundiai — Est. de S.P Classe: 44
Para distinguir: caaarros.
TERMO N9 725.445
31 de outubro de 1969

DTRE3
Indústria larcx2asirn.
maanufatura Sul Americana de
Tabacos S.A.

lundiai — Est. de S.P.

Classe: aa
Para distinguir: a:garros.
TERMO N 9 775.4a9
Wi de autuar° da 111.3

eLeRoswàma
mrturemA

São Paulo
Classe: tk
Para di.stingu.r substâncias e proMedifarma, Soei:dr-e' Anónima
dutos de origem animal, vegatal ou
mineral, cru trato ou parcialmente Industrial Comercial y Financeira
Argentina
prapa.rada.: Abrasivos em bruto, argilas refratária, asfalto aná bruto,
Classe: 48
bater em bruto, breu, câniara, ceras
vegetais, crina em gral, ebrtiça em Para distinguir: paste de .Caaates
n
bruto, cascas vage.ais, ervas, extratos em gwal.
oleosos, fibras vegetais, minérios me=MO 1i9 775.450
tálicos, óleos em bruto, pedras em
31 de outubro da 1966
bruto, xistos.
TER1V10 N 9 775.441
ãr1.1511/OSIARL„
31 de outubro d'3 1366

dústria Brasileiz.e

LINGUÀ PORMIGUÊSA
SRASI4.,

Editora Cultrix Ltda,
Classe: 32
Para distinguir: dicionário,
TERMO N 9 775 .a35
IICIONÁRIO CONCISO
DA 'LINGUA .9ORTUGUPS8
õ PO BRASIL
31 de outubro de 1966
Editdra Cultrix Ltda,
São Paulo
Classe: 32
Para distinguir: dicionária.
VERMO N9 775.455

maialaa c=;nawn
1VInuftur Pulist de Pios Ltd,
(22) — São Pulo
asse 22
Pr distinguir fios e tinias de tôda
a espécie: Pios de algodão, fios sintéticos, cânhamo, juta, lã, nyion,
plásticac fios de seda natural c
rayon, para ecelagem, para bordas,
para
costura, tricotagem o croata.
--T
ERMO N9 775.013
31 de outubro de 1513

ARCHE
Ardil — Aclailnistração de 3ears sal
Sio Paulo
Classe 16
Para di'stingu.r materiais para con3ta-uni-to, decorações e aciórnas de pra-

dias: Chapas isolantes, caibros., ca ar ficações :iremoldadas, e3truturas
tálicas para construções, :erma, tara
DU
S
. (1
sos, grades, janelas, ladrilhos, mas-ak.
para ravestimentos de paredes, materiad isolante contra frio e calor
31 de outubro de 1966
Indusseg — Corretores de Seguro limei para forrar casa, persianas
pisos,
telhas, partas, 'alares, tacos, vk
S/C Ltda.
ga.mentos e venezianas.
São Paulo
Classe 38
TP-Rivici- N9 775.461
Para distinguir: apólices e zçazar.
31 de outubro de 1969
TERMO N9 775.460
31 da outubro de 1966

WRIaã LIEM
7,_:,cluar:do
‘"
Afifo

EI NOME PRÓPRIO
DA RoTiCIA

Rádio Bandeirantes S.A.
São Paulo
Classe 32
Para distinguir: programas radica

SI:o Paulo
f(10.20c3,d WeViSãO, tgltrals o c12Classell
canses.
Para distinguir acesSeeio3 da metal
TERIVIO N9 ue.Gen
para veículos: Botões para painéis
31 de outubro de 7933

de veículos, calotas, curvas de reforço, enfeites de metal para automóveis, frisos, grades, guarniçõas me7E1,2 X
tálicas para peças de veículos, peças
de metal tare protege o motor, pre- Inclust'Ma Eroo22e2ruu
tetor de paractoques paar veteuios.,
lfr.ura Sal A.M2reara de Ta)
retentoras de metal, terminais de dibacos S. A.
reçao, travadeiras.
Jundial — Fatl de SP.
Classe 4
TERMO N9 775.464
Para distinguir: cigarrai'.
31 de outubro de 1963
TOUCO N9 77.2.472
D RINOESA ISA3n

ESTUDALI.VES 11
Elétrica Ambrosiana Ltda.
Editora Princesa Isabel Ltda.
São Paulo
Jurandir Corrais, de
Estado de SP
São Paulo
Classe' e
Classe 32
Claaae: 32
Para distinguir: almnquaa, anda,
Para distinguir: jornais, revistas, Para distinguir: acumuladores, bo- iruáries.,
impressos, balletima,
9rograrna2 de aadlo e televisão, t e a- binas, buzinas, dimanas, farois, fa- (lialetins)álbuns
ctálogos, folhetos, josara,
fios 6trtzcs, lâmpadas, weraaa, ai-men:ca, bal etans e publica- roletes,
livres impressos, revista.
lays, taxímetros, valocímetros,

ne0 flE ono
Z2dustrio Bragfa.câv
Ltfla.
D'Almeicla
São Paulo
Classe 47
Para distinguir: araxas e tóleffla

2022 Soiti&-feirsn ;9
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, Da - data- da publicaçâo começará
Publicação feita do actirdó com o art. .130 do Código . da Propriedade', Industriaiapresentar
suas oposições , ao Departaeam.
esse
prazo
poderio
.
,
do
pedido
Durante
,'D
a. borrr o pramaillo 60 dias para e .deferimaç
e
soneesisão
da registro reouerleta
industrial
•
squelea
Sue
se
lula
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prejudicados
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Termo n v 775,473, de 31-10-66

.."P5MIA8RA5'LErRA
-

Fábrica de Chocolate Saturno
M. E. Kaeser S. A.
Santa Catarina. •
.
Classe 41
Para distinguir: balas
Tèrtno •119 775. '474, de 31-10-66

aves, -a.ninia.is , objetos'. e pessoas, car- cintas, calças, camisas, camisetas,
Urino- .n9 775-.'479,-_ dè 31-10-66
' Classe 17 • • • vinhos, miní'lÀ:uras de utensílios, obje- cuecas, gravatas. • jogos de lingerie„
Para distinguir artigos de material tos e coisas, tênis de mesa, tômbolas, melas, maiôs, Penhear; pulovers. P ijai
mas,• roupões,- shorts, soutiens, unifor-,
quebracabecas e xadrez.
v-13).stico • e de outros materiais
mes e vestidos.
para escritórios em geral: Réguas ca- .
4.•
7'75.483,
de
31-10-66
Termo
n9
lendárias, abridores . de cartas, cestos
Termo -n? 775.494, de .31-10-68
Classe 50
para CorrespOndência, berços para'
marca- de serviço e
mata-borrão, canetas :Para . desenho: Para distinguir
carimbadores. borrachas, molhadores. outros artigos pão incluídos em biltras
ItANdBR
classes.
gomadores, lap'`. , canetas, apetrechos
)
J.-stra apontar lápis, : lapiseiras, • porta
rrermo n9 775.488, de 31-10-66
tintelros, porta lápis, prendedores - de
Rádio Serra Sociedade Anônima,
papéis, ,perOevejos, separadores . para
Industrial y Comercial
arquivos, e pasta.'s para escritõrio gy coni
Argentina
Classe 8
_ . ,fechos de- metal. Para distinguir artigos eletro-domésTermo n9 "75,480, de 31-10-86
ticos: Aspiradores, abat-jours,- aqueClasse 28
cedores, aparelhos de secar, batedeiPara distinguir artefatos de material
ras, enceradeiras, exaustores, estufas,
plástico e nylon: Argolas, armações
ferro de passar roupa, fonógrafos,
pura óculos, bõlsas, cabos para utenfogões geladeiras, panelas ' de pressílios, carteiras, caixas para acondisão, liquiclificadores, lâmpadas, refriawOUsrvé, .aaksiLeiR o cionamento dê alimentos; copos. cogeradores, rádios, televisores, máquinas
Confecções Príncipe de Galleà
lheres, cestinha g, 'embalagens, enfeites
de lavar roupa 'e toca discos.
.
Limitada
para antomóveis, 'guarnições para'
Tê 'mo n9 775.4P5 d.e 31-10-68—
São - Paulo
objetes, laminados de plásticos, laii7
•
I•
cheiras, solados, revestimentos plásClasse 36
ticos, material plástico para revestiTWINC
AP.
mentos -de assentos e interiores de Para distinguir artigos de vestuário
automóveis, vasilhames' de material e roupas feitas: Bbisas, calças, cami.,
Requerente: Société Anonyme
sas, camisolas, capas, chapéus, cintas, Emboutis Metalliques Appliqués
plástico, cola e Pastas ,adesivas.

cuecas, gravatas,

Classe 41
. Para distingair: balas de cCoo
Tarear) 71 0 775.477; de 31-10,66

jaquetas, lenços,

luvas, meias, paletós, pijamas, rouTêrmo n9 775.4,1 1 , de 31-10-66
• São Paulo
pões, - Shorts, sweaters, ternos
,Classe 31 e' vestidos.
Para distinguir artigos _de vedação:
Termo nv 775.490, de 31-10-66
Anéis de vechicão . para junções, arruelas, buchas, parr a:válvulas; maSsas para
Jalafet-ar, Círculos 'de borracha para
BOM COMPRAR NA..
ootes, canaletas, gachetas, lonas, lonas
p ara freios, mangueiras:- mangotes,
Lojas Duton S. A. molas para vedação, pestanas, rolhas,.
São Paulo
f ampas, tubos de jacto para: vedação,
Classes 32 — 35 --, 36
tiras. tampões, tubulações • para vedação, válvulas de vedação e juntas.
Tênia° n v 775.491, de 31-10-66
- • Terinci n? 775.482, de 3-10-66"
São- Paulo
,
Classe'40
•
Para ' distinguir móvelS e artigos con-

anuam
de Ioi
paises de lá

'
(E. M. A . )
Estabelecido em: St. Cloud - França
Classe 31
Artigos: Para distinguir: tampas metálTcas, dispositivos 'obturadores para
fechamento de frascos de garrafas e
similares, tampinhas prensadas'
rôlhas.
' Termo ns 775:498 de 31-10-66

INDOSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Orlando A. Rosto ds
Cia. Ltda.
Estabelecido em: SãoPaulo
I.
V.
P 1.
•
(flame, 34
Artigos: Para distinguir: cortinados,
Indtlet ria ,irgailei'ra
cortinas,capach os, encerados, estrados, linoleos, oleados,-passadeiras,
panos para paredes e tapetes.
Plásticos Plavinil S. A
São Paulo
Termo nv 775.499 de 3140-66
.
Classe 4
Classe 17
Artigos: Para distinguir máquinas e
Para diatingu tr, substâncias e produtos
Instalações
para
escritórios e desede
origem
animal,
vegetal
ou
mine•
nhos em geral: Arquivos,' apontadoTdenici ' nv 715 248T, de 31-10-60
ral, em bruto ou- parcialmente' preres, borrachas, canetas, carimbos,
parados: Abrasivos em 'bruto, ,'asfalto,
•
Instituto de Publicaciones
,
colcheias, classificadores, 'côrres, co... em bruto, espumas Sintéticas,
, y Estadistioas S. A.
las, duplicadores, esquadros, fites _pata, chifres; ceias- vegetais; --crina; CorComercial Industrial y Finaneigit ra máquinas de escritórios, granpeatiça em bruto,' espato; estopas, ,fibras,
dores, lápis; máquinas paia calcular,
Buenos Aires — Argentina
goma itai bruto; lates, minérios,- age-.
- Classe 32
máquinas para escrever, prensas, „pin- braoho, resines, xisto; xisto betuminoso
Para distinguir . publicações impressas: ais, papel carbono e tintas para
; e plastioo em. _bruto.
,
escrever
Almanaques, agendas, aimáties, albuns
impressos, boletins, catálogos, folhe
Termo
no 775.500 de 31-10-66
Tdrmo nv 715.478, .. de 31-10-66
•
livros Impres--tos,flhinajr
;. Classe . 18 :
40
sos, músicas impressas e revista. Artigos: ParaClasse
. Para cUstinrauir. material , para cons .distinguir móveis em
trações, decorações e adôrnos de pré-.
estofados , ou não: Almofadas,
Termo n v 715.493, de 31-10-86 • geral
dias: Argamassas, blocos para pavi- • •
acolChodas para móveis, cadeiras,
isolantes,
chapas
são
Jorge
Industrial
de
Plásticos
insettação,- chapas
carrinhos para ,refeições, , conjuntos
Limitada pari dormitórios, conjuntos para sala
lástSoaa, chapas plásticas para có:4Upt-LES-PINS
'
São Paulo
s divisões, edificações prede 'jantar, conjuntos ,para escritóClasse 49
rios) conjuntos para terraços, -conjunMoldadas, emulsão de base asfáltico.
Indugtriit
tos !para sala de• visitas, conjuntos
forras plástioos, ladrilhos, lages,- mas- Para distina v 'r brinquedos, jogos e
&
Philippe
nas
consaviões,
para copa e cozinha, colchões de mopassatempos: ' Antomóveis,
sa; antisruldos para uso
São,
Paulo
.
divisões, discotecas; mesinhas,
.
truções. raVestimentos de paredes,. pla- armas e munições,- barcos de brinClaase 343
móveis para rádios, móveis para tecas.splésticas para pisos, paredes e quedos, 'baralhos, bolas, bonecas, jogos
artigos de vestuário e levisores, sofras, camas e armários,
tatos, persianas: placas :para ' pavimen- de mesa, boliches, jogos e passatem- Para distinguirBlusas,
casacos, capas,
vitrines
tação pisos telhas Plásticas e 'tacos. pos para arriar e formar, figuras de roupas feitas:
feccionados de material plástico, nYlon
e outros materiais: Travesseiros, colCM:em, 'encostos, estofamentos, assentos, almofadas, acolchoados,Para Móveis,divans, balanços_ e banquetes.
1Stóveti estofados: Poltronas, sofás,
cadeiras, sofás-cama, poltronascaina,
conjuntos para praias, conjuntos ,para
-salas, coei/antas para terraços,
conjuntos peza jardim.

•

•

•
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registra weasueri

COrrOZ

n1n,,7à

cn Tèrmo n7 775.501 de 31-10-68

Tèrmo n9 775 . 5C6 de 3140-63

Térmo .119 775,E35 de 31-10-65

SILVIO 3 SIIVINKO

-aaka :gim.
•

-nslU,

i galvanineila (banhos para. gazes. 52•
i latina( „piar egni
,rualleas ((parcoettclitor Lesegy)-.
'

.

:geraMiC1 dmatato de-3, geram:01 (me
ltalito de-) giz, gila°, glicose (suastán1 cias para daacorar-) glicosteas, gomeRequerente" Alceu Ferrares
.
• Una, graxas preventivas contra a anile:a:ai estabelecimento: estuco, Co-,.eqaerenve.
.a , •
,.
daaão, graxos (cicios_) ;halo:a:seco:
a
.,. Nolde aaaa
,..aa,ia
pitai do Estado de São Paulo
l'ir (produtos-) hidrato e alumínio, hiChristianere
Classe 33
Gratos de carbono, hicirrealgas, (saiuLocal estabelecimento:
Capital do. ções-P, halrocento liquefeita ou ccra .
Sinal d eProp.
Esteado
de
SCO
Paulo
„ ..
Requerente: nibon S. A. (Indústrias
l
12 — 17 — 36 — S7 38 — 39 Pr.'In'ur), hairosulfito, hipaalorlio eic
Terra°
ra9 .775..na de 3143-63
. Classes:
Alimentícias)
sadio,
hiposulfites, igulatiga 3 (matéT."tulo
Walielecielo em: São Paulo
rias_), ignifugos (produos-), ingreClasse 41
dientes p ara a classiticaçeo o conTeblno n.9 775.511 -o 31_10-66
Artigos: Para Clatinguir: Sorvete
servaeda da cerveja, inclico. ¡fatia:
Lad.co joclo 'sais de-) taraaa (cloret(
TCrnio n7 775a52 de 31-10-58
da ) Inga, iáttco, lanolina, lincSe:co.
liauides r,uirnicos. líquidos de tern
SANTA V2REZ±NRA
para, litaigir.e, litina, titia, rnaaaélio,
malaniaus, na-atos, maaica manga,.
nato reatnaanico, mama elaa •ilacas
indá2tria hvasileirm
matéria li lente matéria à prova de
`n/fogo, inater'a igidfuga, matérias pai:
d
emiquzaaa e p_urificar o gaz, neuaria.
e'a
Requerente: Tipigrafia, Nlei limitada
o
ça
FZ)
349._
corantes ardrnais, matérias emante:.
Local estabelecido: S. Paulo
O
aa
kas
ini narras mal érias corantes veg - :ais.
Classe 28
-"9/'''
da
(z5k.,
matarias ; 0 ..apc.nte2, matérías para
Artigos" Impressos, a saber: Ações,
SACVEOL/V-'
, Vaama
dezpolia. mrterias para amimar mieapólices, blocos de papel, cheques,
tais, matérias para tornar o viaao e
cartões comera:ais e de visitas, notas
. v..,42ãRe41
o esir_alte opacos, raateriaa paSeaa:
d.e venda, faturas, duplicatas al'ebenzryT.2-p
.
,.,=A
rs.A.S
7
1=20
quim rara ír.e.'cúrio, mrtilato da ge.
auras, calendaelos, envelcpes, folhi- Requerente: Cooperativa Agrícola de
Cotia — Cooperativa Central
ralina, me nieno, inetilicos, a-1:nie
nhas, letrau de câmbio, notas prcansaórias, papéis x.1,3 carrrezpondencia, Lonas estabelacim:anto9 Capital elo Requerente: Coop erativa Agrícola ele mistui as qu1mica:1 extintoras, ra's tu Estado de São Paulo
papé.ls de propaganda. rec ibos, forras quam.cas frigorificas, miraura
Cotia — Coe- perativa Central
Classe 33
mulárlos pana aaagamanto de imposquificas refrigerantes, monazita. morSão
Paulo
tos etaxas , cadernos
dentes. mualaro de estanho amonla.
Insígnia
f.....aase 1
cal, nafténicos, negro antera, ripar
Artigos:
Absorventes,
aceleradoras
Urna° n9 775.53 de 31-10-66
Virmo n9 775.503 de 31-10-66
de vulcanização, acetatos, acdtices. ele furar nevo ele buliria negro d
acettficaslores, aretone. acetileno, bermn para sapateiro, negro d,.
ácidos, agentes caaimicea, água-a a' - trlinUfek, nautral' aadorea quiralam
dulada para acumuladores, água ms. para líquidas fcrmentadca nitrada,
albumina iodada, albumina de salte nitratos, nitrcceluloara, olelco, Cc..
albuminas; albuminas cra vegetais, al- para conservação de ovos, osalatoi
l burninairas, alcalinas, alcalino terro- (pcálico, xidantes, óxido de antim5nir.
sos, álcalis, alcalóide!. álcool. :lidei- óxidos metricos, oxigênio na ineals.
Requerente: Garcia & Urres Ltda.
dos, alizarina, aaunpals, alvaiade teia ona,énio liquefeito, paeldio, paiLocal estabelecido: Rio de Janeiro —
aminas, amolacias, arar niacal, amo- mítico, papei albuminado, papal baEstado da Guanabara
níaco, amua, amilico, anilinas, antra- ritado, papei turnesol, papel de pla.
Classes: 41, 43
ceno, anti_corrosives, anti-detonantes, tina (sépia) papel gálico, papel heArtigos: Titulo de Estabelecimento
arsénico, azulina, azatiao, azotos, azul dicopista, papel heligraçlica, pape
CE, prússia, azul ultramar, V.7111 ultra- para ensaios químicos, papel pr-a reT.sattio n9 775.504 de 31-10.-Rg
marino abnhos para fixaçãa e aeve- velação automática, papel fosf oaes.
lação fotográfma, banhes gahrtmicos, cante,
papei fotográfico (sensível),
DUREX
banhos de aXiVanizaçãO, bário, baaita, papal contra
a ferrugem, papel loto
benzólcoa benzei betume, bi- métrico, papel transferotipo. padre
£ndastris rasneira Requerente: CoZD2.ativa Agrícola ele benzina,
cloratos. bioxolatos, bismutaclos, bis- lipes, pedra pomes, películas cin amaCotia — Cooperativa Central
mutos, branco de chumbo, aranco de tográficas (sensíveis), pelícu la; fotoLocal estabelecimento: Capital do meudon, branco de zinco, branco de gráficas
(sansívels), parcar'oor ato
atado de São Paulo
Requeunte: Indaslaia e Comércio de
troves, bronetos, bromo, cálcio can- perelorato,
paróxidos em geral, par.
Revestimentos Durex Ltda.
f
ara.
caparosa
Garbonatos,
caeborasulfatos, paasulfúrico, fanico, fone
Classe 32
Local estabalecido: São Paulo
tos de cálcio, e arvões, carvões ativas Itálico, pigmentos ou cores para i
Classe 16
• Insígnia
absorventes, caralisadores, celulose
Afagos: marca genérica para distin(acetato de —), chapas emulsionadas, illd lispl;rolt'asspa0s, depoaltunl
31-10-Ca
775.570
de
Térino
n9
ássifoas,i,
o ppórepdaerazçinã;
guir materiais de construção em
chapas fotagraficas, chapas sensíveis co.
geral
, â ..uz, cloratcs. caretas, cloredrato de para ecenomia do carvão, preparaçoe.
preparações qiÉrruca..
amônio, cloaldrico, claro, maniates, ci.. indrófugas,
Teimo na 775.507 de 21-10-04
para a indústria, preparações diastátrato da magné.ato, eltelao, alaaificaccmiees
sicas
da
malae,
preparações pa ra (lidares, colas para vinhos,
^1-1. V . 2 o
luir tintas, preparações anti-datocom
base
de
klasziaura
:p2.rd
fotegrafia
ae
copal, corrosivos (antl-), cópias (E0 _ mantes, preparações - para motores
Indtfeiria Brasiieirts
. .
rações para-) corantes, caras a ai_ Preparações 2otográficas, prepara ! ões
cool, cremor de tártaro, creosoto, para bronzear. preparações contende,
e)
Requ--ee: Raiva Prásticcs S. A.
Lv:.
Ca5
cristais,
de soda, cianeto, eimol, de- matérias rádio-ativas, • preparaaões
.Local estabelecimento: -Capital do . a
•
calaminantes, decapantes químicos,
eliminar a dureza da água, rireea,
k8
Estado de São Paulo
•
ara cai_ paa
palaçuco para decompor ou dissolver
''.).
Cesamantes,
desincrustante
p
. Classe. 17
Ob deiras, deteraivos químicos, detonem- gorduras e óleos, peeparações para
'• Artigos: Artigos escolares e para esatas tarei... ), dissolventan- emulsões fo- impedir á corrasão 'fie Metais, prawitório, a saber: abridores de carta;
.1N1
4/4
AG
o
tográficaa, esmaltas, catílicea, eatin.a parações para línpermeabiliziação dc
tepontadores de lápis; almofadas pa'r toros, extintoras (camooslções quine- cimento, preparapões' • para; magnésio
ra .carinhos; borrachas; canetas, cargas para esferográf'cas; clipsp data- Reaiierente: Cooperativa Agrícola de eas) ; fermentes,- filmes sensibiliza- P reparaçõe s Parti' 'iriipadir . aa formacão
'deis, firadOres. P(sals), fluidos para dê crosta na.; caldeira ra preparaaões
...deres; .desconsos para lápis 'e cana- • `• Cátia — Cooperativa Çeneral,
Mo; esferográficas: , esquadros ;f 'tas Local estabelecimento: Capital • doendurecer metais, alucr, •alucaeto de de 11::..aast, • preparações 'para imoadir
,.sódio, fluorídico, fluxo para soldas, a Oxidarão ela superfície metálica,
'• • Estado de São Paulo
pára mãouinas de esc-ever e somar;
fornalatasa r.órealco, fuligem. para fins preparações para lavar chapéu de paaapisei ras; papel ch.rbone; peClaeae 33
.
industriais talminato atn a'altes, ga ilaa„ .preparaçues para niquelar, pra.'
nuu para canetas: percevelog; rélnsignia
.
, ..latos. Seded, (Iallitrilcds (bentes-),Iparetções para produzir espumas, pre' uguas; •tencis; tintas para •escrever. •
.

.

ua

CO pEnCOTA

•

..

: Dl Afile/ OFICIAL:.

•

Ir

• ; -Publicação feita de acOrdo com o art. • 130 do Código da Propriedade lodustriale'•• Da dézta da publicação começará correr O prazo ele 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar- %as oposições ao • Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles um se julgarem prejudicados com a concessão •do registro requerido . •
•
•
-parações para renovar roupas' e,' cha- antes; pÕs' .. insetiCidasa. pai-asneei- odores,- cubos placa de embrea- grades de discos ou dentes; para ir.
péus de- palha, preparações para, 4:e das, fungicidas e. • desinfetantes; pre- gem, culatras ele cilindro '-de uku..or; rigação; .lança-chamas; moinhos de
aperfeiçoamento de ferro,. .prepara- parações. . produtos inseticidas,. ger-. caixas-de - lubrificação, distribuidores vento; motoarados; niveladoras; perções pára renovar os -;discos de 2ono5' micidas, desinfetantes e veteainárzos; de gasolina; dínamos, dispositivos de furadeiriss; plantadeiras; pulveniza.
'igniçãoelétaica pára Motores; má.- doras de desinfetantes; raladores
grafos, preparações para purificação raticidas; remedioe para : fins vetaria; 'ignição
do gaz, preparações preservativos . de riárioe; sabões veterinários, e desin- quinas desernpalhadoras, máquinas mecânicos; regadeiras; roçadeiras; :
ricolas,- debulhadoras, descascadora,s,_ dragas, rôlos compressores para esfarelar
Pedra, de Madeira; dos tijolos,- dos fetantes; •sais para fins " ág
ine,tais e das Paredes, prepárições hortículas, sanitários 'e veterinários; desnatadeiras• para manteiga, maquia terra, sachabiras; semeadeiras;
para despolir o vidro, preservativos sulfatos; superfosfatos; vacinas 'para nas encanatórias, eixos de direção, dadeiras; eosadores de grama; tritucontra a congelação, preservativos aves e animais; veneno centra inse-, espuladeiras, embreagens, engraxadoradoras; tratores agrícolas
res centrifugos, máquinas ensacado
"tos, animais e ervas daninhas
contra a ferrugem, preservativos conTermo
n9 775.517, de 31-10-66
ras, elevadoras, esmeris, exaustores
tra a umidade das paredes, produtos.
Classe 8
pára , forjas,' engenhos de . cana, ex- •
desincrustantes, pio:lutos fixadores , Termo n9 775.513, de • 3140-66
premedeiras • para manteiga, engre- Abaixa, luzes de lampião, abajours,
.• Classe: 4 • •
para perfumaria, produtos isolantes,
(químicos), produtos para conserva- Artigos: Substâncias e, produtos •• de nagens para cremalheiras, engrena- acumuladores, • actimireetros, empene.ção de ovos, .produtos para absorver a- -origem .. animal, mineral ou . vegetal, gana :parti • mancais, engrenagens e metros, amortecedores de - rádios o
umidade, produtos paraa têmpera .de em bruto ou parcialmente' prepara- engrenagens para :eixo de manivelas, 'freqüência,' anemômetros, • televisão,
a- saber:, aorasivos, álcool des- engrenagens de comando de válvulas, aparelhos' para iluminação, inclusive
ferre( produtos -para a encolaeem e dos,
naturado; algodão; , alcatresaa. âmbar; eixos de transmissão, direção, eleva- 'os cons derados acessórios deveículos,
correção , dos mbstos, produtos para areias;
argilas;
asbestos; • asfalto; dores hidráulicos, engrenagens mula aparelhos para- anúncios mecânicoa,
.
clarificar e purificar águas, produtos azeviche;
nauxita; benjoim; , borra- tiplicadoras, engrenagens de parafu- , aparelhos" aquecedores e medidores,
para clarificar o açúcar, produtos cha;
cana: de açúcar ou da sos sem fim, máquinas para fabri- ,apárelhos crornográficos, aparelhos de
para conservar alimentos (químicos) , India;breu;
cânhamo; caolim; car papel,. filtros para limpeza de -barbear elétricos, aparelhos registra.
produtos para Conservar a madeira, cascas .câfora;
'vegetais; cebo; celulose,. motores, foles de forjas, fresas, -.fil- dores e medidores de distância, apaprodutos para evitar o vapor d'água ceras; ; de
refratário; cochinila: tros para óleo, -máquinas para furar lhos para purificar água, aparelhos.
geara o vidro, as vidraças, etc., pro_ cortiça;cimento
chifres; diatomite; guindastes, -geradores, geradores para de; sinais lampejantes, aparelhos redutoa para a indústria textil, produ- enxdfre;crina;
ervas; esponja; essência; atinente continua e- alternada, ga;- guladores de gás, aparelhos de galvato' para melhorar, conservar, clOri- estealite; estarina;
. eseipa, ; extratos;
- aparelhes didáticos, apa,ficar é tratar bebidas, produtos para fiiiras; filaça; gelo; gess-o; • giz; goma zeificadores de líquidos combustíveis, ,noPlastia,
r
máquinas relhos . cinematográficos, aparelhos
-reavivar e refrescar pinturas, produ- gordura; grafite; granito; graka ; injetores • pa a caldeiras,
autemátieos para ; cender e regular
tos • fotográficos, • produtos. refratários, juta -lãs; • latex; linho,' 'madeiras; pára impressão, laminadores a frio e gás,
aparelhos Para separar café,
protóxido de azoto, prussiato amarelo, malte; znaafim; mármores; materzal a quente para aço- e- outros metais,
prussiato de Potássio, piridina e deri- refratário;, mica; minérios; , oleinas; lançadeiras, máquinas limadoras, má- aparelhos para aquecer- edifícios,
, vadas, piroacétleo, pirolenhoaca pi- óleos; ossos; painas; parafinas pedras quinas para lavar roupas e pratos, aparelhos para experimentar drêpara brocas, motores elétri- nos, aparelhos para destruir insetos,
totoroa, rádio — reativos químicos
calcárias; pedras preciosas;' ' penas; meneais
cos, -máquinas inisturadoras, neeinlioO aparelhos náuticos científicos, aparedutores, rev eladores fotográficos, penugem;
piche;
;pó
de
moldagem
e
rolfimes, sais, salicilatce de litina, sa- fundiaro; polpa de madeira; resíduos para céreais, marteletes, malacates, relhos ide ótica, aparelhos .pulveriza!lenida sebácio, sensibilizadores .para vegetais; resinas; raízes; sêda; se- máquinas para . malharias, meadeiras, dores, aparelhos pára aquecimento de
máquinas para movimento de terra, água, aparelhos ,geradores eletro;prova de ácidos, silicatos, soda, soda mentes para fins industriais.; silica- motores
de combustão, molas de Vá!- •quimicb, aparelhes para recepção,
calcinada, soda cáustica, sódia as, sóto; talco; 'xisto
vulas e mancais de roletas, martelos reprodução de som e sônicos, aparedios, solução antiarefrigerantes, solumecânicos; molas,. magnetos de igni- lhos . automáticos elétricos de passar,
ção para tornar incombustíveis, 'soluTermo na 775. '514, de 31710-66
ção, mandris, maquinas operatrizes, aparelhos para expremer frutas e
ções hidrõfugas, soluções impermeapedais de alavanca de embreagens, legumes, aparelhos de alta tensão,
bilizantes, soluções para, evitar a for•Classe: 5
hidráulicas, pistões de -moto- aparelhos de proteção contra acidente
mação de espuma nos acumuladores, Artigos: Metal em broto, parcialmen- prensae,
pinhões, prensas, brocas, máqui- de operários, aparelhos afiadores de.
soluçõas para cópias pela cianotipia, te trabalhado. em . lingote, chapas, res,
pulverizadoras, plainas de mesa, ferramentas aparelhos distribuidores
soluções de sais . de prata para pra- barra, vergalhão, fõlha, lâmina e ligas na.
politrizes, placas para tornos. polias,
tear, 'soluções tituladas, soluçbas vo- metálicas, a saber: aço, alumínio, receptáculos, máquinas rotativas ou de , sabão e de.elesinfentantes para
sanitárias, aparelhos eslumétricas, . solventes, substâncias bronze, chumbo, •cobalto, .cobree esta- cortadoras pari usinar ferro, aço e instalações
(quimicas para usei -de indústria, não nho, ferro, latão, manganês, metal bronze, _roletas, rolos, máquinas - de terilizadoree, aparelhos e instrumen-'
tos usados 'na engenharia,. agrimenamarelo, níquel, ouro, platina
fotografias), substâncias' rádio-ativas,
resquear, redutores silenciosos, seg.- . sura e -geodesia, aparelhos . gazeifieaprata e zinco
sucedâneos de cânfora para'a fabricarnentos de s tõ es, máqui na se da dores, j aparelhes de análises, apare' ção de celálóiclee suciniao, sulfatos,
claras,. serras, mecânicas para serrar, lhos
ozonizadores, aparelhoS pastousulfatos, sulfoácidos, sulfonados, sul,
Termo n9 775.515 de 31-10-66
máquina salgadeii as de manteiga, rizadores,
aparelhos -reguladores e es- fônioos, sulfuroso, sulfúrico,' talco,
•
teares,
-turbinas,
torcedeiras;
•máquiClasse: 6
tabilizadores
de pressão' e de fluxo
tanato de cálcio, tanato de mercúrio, Artigos: - Máquinas
nas
,
para
tecidos
de
-.
tapeçarias,
máe . suas parte inte
'tônicos, taninhos . tártrico, tela sen- grantes para fins, industriais,
es quinas ' trituradoras, máquinas para de gabes e líquidos, aparelhos para
motor
sível á luz, térpenos, tetracloretos, e suas partes: 'Alavancas, alternado- indústria de tecidos, tranchas
salvamento _e para sinalização, apaterebezitina, tório; tintas; toluenci, to - res, máquinas amassadeiras; máqui- transportadores automáticos para alta relhosi para tscafandristas, aparelhos
alei, urânio, urânio (compostos de-) , nas amassadeiras• dê concreto e bar- é baixa pressão, tesouras rotativas, para limpar vidros, aparelhos pára
urânio (sai.e de-), vanilina, verde de ro, máquinas de abrir chavetas, má- tornos mecânicos - e tornos revólver, combater formigas e outras • pragas;
brems-n, verde de cromo, verteegrim,
acionados pela
afiadoras para ferranienta,s. de tesouras mecânicas, tuplas, maquia aparelhos Automáticos
de medas, aparelhes para
, verdete, verniz, corretor, vernizes, vis- quinas
corte, arrietes, máquinas para ar- nas urdideiras, • tuchos para válvulas; introdução
. ,cose,. vitridoe, xarão, xantoe. ; zinrcia- queação
cortar e reduzir comestíveis,.
• de embalagens, alimentados, válvulas de - motores, virabre.quins, picar,'
espargidores, aparelhos e
para carburadores, ; anéis de pistão, Ventoinhas, . válvulas
- de' descarga; aparelhos
.
Termo n9 775.512, de 31-10-66
instrumentos
de cálculo,transportadoras
pára
cargas
em
aaanéis de esfera para. rolamentoe,
para
obsery
açõ
as- sismicas aparelhos
, Classe: 2
talhas
elevadoras,
válvulas
z
éln
ma.
anéis de óleos, auto-lubrificadares,.
termostatos, aparelhos para, natação,
,
e
.
lua:quinas
yentiladoras
aparelhos
Para
Mistura
de
..combusti-:
•
Artigos: Preparados químicos Psados
aritonõmetros,, aspiradores de pó,
Termo 13.9 775 .516, de 31-10-66
na agricultora, horticultura, veteri- veis de motores a explo gim anéis de
aerômetros, acendedores elétricos,
segmento,
bombas
de
,arcomprimido,
nária' e para fins ' sanitários . , á saber: bombas lubrificantes, bielas, brunidoalto-falántes; • ainplificadores -elétri- . Classe 7 ácidos sanitários; dubos; • águas de.
- cos, amassadeirás, antenas, batedei•
res
pára
cereais,
bombas
de
circula,
sinfetantes e para fins sanitáriOs;
ras,' balança comum e elétrica, barô; bombas de combustíveis ' para • Máquinas, implementos e utensílios metros,
álcalis; apanha mascas . e insetos (de ção,
terias de acumuladores,
Motores,
ronzinas,
blocos
de
:
pata'
serem
usados
-na
agricultura
e
goma e papel, ou papelão) .; bactericimotores. horticultura, a saber: abridores de bliukulos : bitolas, bobinas, bobinas
bombas
hidráulicas,
bombas
centrífu
das; baraticidas; Carrapaticidas; creaamassadoras; elétricas de•
' .indução, (exceto para
rotativas, de deslocamento- . a sulco; • ad.ubadeiras;
aol; ,cresotalina, ; creOzoto; deite:na:do- gas,:
bombas
elétricas,
blocos,
reá.ancinhos
mecânicos;
arado;
arran- fins 1curativos); botões de campapistão,
res; desinfetantes; desodorantes; enicadoro
de
tecos;
batedeiras;
de
borinha elétricase bombas bedidoras, eumáquinas, cruzebrocações para animais; enxertos; es- quinas' brunidoras,cilindros,
câmbios
, rifar. desinfetantes; : de capinar; de zinas,_ bússulas, baterias elétricas, ' outerilizantes: 'exterminadores de pra- tas. eornpressores;
lts elétricos, .eixos de • descarga, Ca, gas e ervas daninhas;' farinha de cabeçotes, máquinas adaptadas na, carpideiras; ceifadeiras; charruas; 'mara's
. frie., r.i.f ice s " e fotográficas,
ossos; fertilkantes; formicidas; fos- donstrução - e' conservação de estradas, colhedeiras; cultivadoras; debillhado - óamPanhinhas
. eic:. i:ricaS, cisasss de
ias; destocadores; discos 'de:
fatos; fumigantes; fungicidas; glico- cOrte de madeiras- e carretos,
rádids,- chaves elétricas, cine,nia;h(;
;
compres- empilhadeiras; desintegradores
ses para fins veterinários; gaJanos; nas -- de costura, Máquinas
hermicida.s; insetifugos; larvicidas; soras, máquinas., classifieadoras, má_ tocadores; disco da • aradoSa- empilha gi.:afds, , cronór afos, cronômetros
medicamentos para animais, aves e quinas catadoras,' máquinas de' cari- - dores .etenbinados; enxofradeiras; en- coindustores de, cás, cidômetros, crismicrobicidas; óleos desinfe- irar, máquinas de cortar, :carburado . silhiideiras; • , escarrifadoras; esfarela 12 tais !de rádio, condensadores,. cortatantes e veterinarios; papel , fumega- res, cabeçotes 'de 'cilindros,: cárter de terra; 'espargir . -insticidas; facas' pá.- dores para fotografias chaves de
; tório; petróleos .sanitárioa e elesinfe- embreagem; . cárter de .motor, comuta- ra máquinas - agrícolas; gadonhos; alavancas, chaves- autonraticas , eaDá-
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citares de bloqueio, capacitares eletaoliticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados diais, enceradeiras elétricas, elétricos .enpealho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores tit luvas, espelhes de plásticos para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros
elétricos de passar e engomar, ferro
de soldar elétrico, filtros e aparelhos
filtrantes, filtros para óleo, filmes
Saladas, fogões, fogareiros elétricos,
eusiveis, faróis como acessórios de
veículos para sinalização e para iluminação em geral, filmes revelados.
fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, rotômetras, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafo, garrafas térmicas, gc_zômetros,•eladeiras, globos para lambadas, globos pa.
ra lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores holofotes, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme, interruptores,
isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas incandecentas, lâmpadas comuns, lâmpadas flash, lamparinas,
lactômetros, lentes, liquificadores,
lanternas mágicas, limpadores • de
parabrisas, luzes trazeiras para "Veículos, lunetas, maçaricos para -soldar,
caldear e cortar, máquinas para fa
zer café, marcadores de passagens,
medidores, microscópios, misturadei.
ras, máquinas falantes, mostradores
para rádio, máquinas para passar
poupas, máquinas para picar carne,
microfones, máscaras, micrômetros,
níveis, óculos, objetivas fotográficas,
pilhas elétricas, podômetros, pluviômetros, birômatros, pistolas de pintar
piuga, pinos de tomada, panelas de
pulsares, painéis de carros, quadros
distribuidores de eletricidade, queimadoras de óleo, quadrantes e sextantes para observação astrológica,
refrigeradores, rádios, rádio fletores,
reastatos, relógios de ponto, de pulso, de bolso e de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, retentores de graxa e óleo, receptores, regadores automáticos, raladores domésticos de çoinestíveis, registros para
vapor, gás, água e antros líquidos
quando não considerados partes de
máquinas, reatores para luz fluorescentes, registradores, resistências elétricas, relays, sorveteiras, sorvetelTas elétricas caseiras, coquetes, sinaleiros, sereias, de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos e interruptores
elétricos, tubos acústicos, torneiras,
termômetros para observação meteorealógica, telescópios, tacômetros, taxímetros, troradoras de cereais, trenas, transformadores, tale:tones, tose
tadeiras, telégrafos, tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvulas de redução,
vacuômetros, velas elétricas., válvulas
elétricas de vácuo e ventiladores
Taamo n9 775.518, de 31-10-55
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas de tdda a espécie, cutelaria em
geral e outros artigos de metal não
eaneluidos em outras classes: Alice,tas, alfanges, alavancas, arruelas,
argolas, aldravas, armeatões de metal,
abridores de lata, armas lisos ou farpados, aparelhos de chá e café, assaalatina, açucareiros, bravas, bigornas,
.tahrelas, bandejas, bacias; baldes,
ha/albardara, bules, colheres para pe-

&eixos, cadeados, correntes, cabides,
chaves, creu-lanes, abavas de parafusos, conexões para encanamento,
caixas de metal para 1:motocas, caiunoa, canas de metal, chaves de farda,
chave inglêsa, cabeçaies, estribos, canecas e copas, cachepots, centro de
mesa, coqueteleiras, caixas de atamclicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras; cafeteiras,
conchas, cascuzeiros, coadores, distintivos, dobradiças, enxadas, esferas,
engates, esguichos, enfeite de .metai
para automóveis, espumadeiras, formões, foices, ferro para corta capim,
ferrolhos, facas, facões, fechaduras,
ferro comum a carvão, fruteiras, funis,
fôrmas para doces, frigideiras, ganchos e guarnições de metal, grelhas,
garfos, ganchos para emenda de correias, limas, laminas para barbear,
licoreiros, latas de lixo, jarras, machadinhas, molas para portas, martelos, marretas, matrizes, marmitas,
navalhas, navalhas para barbear,
puas, pás, picaretas, ponteiras, porcas, parafusos, pratos, porta-gêyo,
poseiras, porta-pão, porta-jóias, portafrios, paliteiros, panelas, aasteles, roldanas, ralos para pias, rebites e regadores, raladores, serras, serrotes,
sacarrolhas, tesouras, talhadeiras, torguasca, tenases, travadeiras, telas de
arame, torneiras, trincos, tubos para
encanamentos, trilhos para portas de
correr, taças, travessas, casos,
vasilhames e verrumas.

para tetos e paredes, pedras, pedregulhas, placas para pavimentação, poços
tubulares, portas, portões, pisas, prod-atos de bases asfálticas, produtos
para tornar impermes,bilizantas
argamassas de cimento e cal hiciaimlira, aaservatarios, ripas, roclapas refratários, sifões, solenes para portas,
tacos, tanques de cimento, telhas,
tijolos, tubos, tubos de concreto, tubos
de ventilação, vigas, vigamentos,
venezianas, vitrecs.

Termo na 775.523, de $1-10-1f,a3
Classe 22
Fios para tecelagem, bordado, costa
ra, ta-icot ou crochê, a saber: faa
de algodão. cânhamo, juta, lesam
fios plásticos, ae sécia, rapam, fie
de lã ou pêlo, torcidos ou não cr
meadas ou novelos, linhas para tor
dar, de costura e tricotar,
Tèrmo n" 773.524, de 31-10-1063
Classe 23
Tecidos em peça de: algodão, alpaca
cânhamo, Careá, casemira, eatisr.
jerse.:,k ,ui.a. lã, linho, nylon paser
"narra° n9 775.521, de 31-10-136
=cc. rosl. nuni, rayon, sãcia, teci
Classe 19
plIstices, inpermeabilizantes, p3Aves e ovos em geral, inclusive ac dosno-couro,
tricaline e tropical.
bicho da sada, animais vivos boviVania a' 775.525, de 31-10-15642—
nos, caprinos, cavalares, galináceos,
Classe 24
ovinos, suínos.
Artefatos dc tecidos a saber: &amaras, a'.ciesr-orcs para esuartilhos
Taamo n9 775.522, de 31-10-66
calçados, baLcl eiras, laiilsas de tRal•
•
Classe 21
dos para senhoras, bordados, borlas
elarcnavea_, aeroplanos, cerostatos, ala- bracadairas, cadarns, carapuças nan
cavalos, coadores de café cordatas
vantas de freios de veicules, ah-vala- debruns.
enfeaes, entremeios, entro:ias da coche, alpendres de ferro para telas, atictuetas,
fitas, flâmulas, for=os, alvados para lanças, alvar.en- ros, franjas gações,
laços de ebt•
gas, arabulancias, andorinhas, ra lar- péus mochilas, fosquiteiros,
tecedoras para veículos. anteparos de ombreiras, palmilhas, pavios, casam
nassaveículos, assentos de veículos, aviões. manarias, pingentes, pom-pons,
raa
aalaustres, balões, barcos, barras de des, rendas, sacolas . sacos, telas para
eixo, de freio e de tração de veículos,
borda?.
braçadeiras de caixas de 7Éculcs'a de
— _
Termo
na
775.526.
de 31-10-1a6a
mola de veículos, braços de velculoa
Classe 26
bicicletas, cadeiras de rodas, caixas ale
aram para ,ei r CS, caleches, cambas de Artefatos cie madeira, osso ou mas'ferro para locomotivas capotas de fim, a saber: adornos, anéis, araolaa
veiculas, carretas de artaharia, car- armações p ara balcões e vitrinas
alarma n9 775.519, de 31-10-65
baldes, bandejas, barris, batedoras de
rinho para cães, para crianacts e de carne,
Classe 15
cabides de roupa, caisni caiArtefatos de cerâmica, porcelana, fai- mão, carros para emezgencia, de ca- xões. cavaletes, caramba, cabos DM
ança, louça vidrada, para uso caseiro, bagas para transnortr crnhões,
ferramentas e utensílios, cantonalaaa
de forja, de muna:52s. re al do- rarrinhos
adianta fins artísticos e industriais,
para uso em constrisçao
Instalações sanitárias, a 'saber: aba- res e de tração, carreiras. earro---ks. restos, cêpos para casinha. colheres
jures de lampião; açucareiros; apare- c..rruagens, cavilt.^s de vei- cruz:tas'. cabes, cunhas. dormantas
lhos de jantas, almôrro, aobremesa, chá culas, chapas de cabccalho de veí- dc maaeira, engradados, espato3
e café; bacias de latrina; bandejas; culos, charneiras de veícnios. ch:rre- esteirinaaa, estojos, estrados, fôrbanheiras; bidês; bilhas para vinhos; tes, côches, controles, rara proar's,o- mas.
, iolas, gamelas
{,,Iallirries riam nor.
biscoiteiras; botelhas; botijas; bules; res de veículos, canexbes rir tope do c:anr111-3 rm ,
caçoilas; cafeteiras; canecas; canos aelculas, corrediepa do veirulps, cabos gancaos garfos a uarnia628 nora nOT"
•barro para fogão; castiçais; cha- de veículos, deslig,e,deirtes de ve!calos, tinas. nora utensilios domésticos, mevenats; campoteiras; confeiteiras; eixos de hélices, de locomotiva a de ra/leias, nuanivelas. marioaaarnaa atacubas; descanso para guarda-chuvas; veículos, elos para conexões de car- Ihetas, pal it-r, pedeatais, pipas iraescarradeiras; espremedores para fru- ros, engates de borracha para carro tos, prendedores de roupa, quadri:3a
las; filtros; funis; frigideiras de estradas de ferro, estribos de cerrua- eadra. r-l r's, tábuas para nacçar
csana. tambarra. tambarro; garrafas; globos; jardineiras; "ens e de veículos, feébras, fêmeas de pa,
pas, tonéis, torneiras, varas.
jarros; lava dedos; lavatórios; leitei- leme, ferro balaustres de: botes, de
ras; mantegueira,s; molheiras; morin- abas para veículos navios, para-cho"TCO-Mo
-- ';.. ea7
31-10-1a67—
gas; paliteiros; pedestais; pias; pires; ques, tirantes de vai:tilos, ferros de
Classe 27
porta-facas; potes; pratos; puxado- encapsular de veículos, fornalhas de Artefatos da caiba ou fibra: efflica9
res; receptáculos; saladeiras; saleiros; atcomottivas, freios automáticos, de Para utansflios. caixas, cestas, eastoa
serviços de chá e de café; taboletas; carro, de carroca, de locomotiva, ga- embornais, esteiras, estofos manada
aões paa a joeiras de f.s..
taças; terrinas; travessas; tubos; uri- lerias, gansos de carruagens, a
nas; vasilhas; vasos; vasos sanitários. notas, guarda lamas de carro. de me- bra, malas, obras de palha e d a fis
tal, hastes de veículos. halices, Ma- bra, pereiras, radas. rédeas cl a core
tes, injetores da locomotivas, lanchas. da, uslaiaclares de fibra vegetal ?atra
• Têrmo n9 775.520, de 31-10-66
laneh5es, landcras limna vias para apua, aaaol aa auena tes rara filtro,
Classe 16
araaalays, liteiras, liteiras Ca amam- tal as vara assento de ca rie!! as. ufano
afaterial de construção e adôrr_o de lar.cias, malas de boaracha pru-a cor- silios da fibra aegetal, 'carga de cace
'radias e estrada, a saber: Argamas- vos. monatialos, navios de ferro, de e de esearto.
-—
—
sa, argila, areia, azulejos, balautres, macieira e de 'guerra, nas para prabatentes, blocos de concreto, caibros, nulsores, painéis de carro. para-cho- Têrnaa n9 775.528, de 31-10-1967
Classe 28
cabeis d'água; cabras de descarga, altas da veículos para-:emas de vaicaixilhos, cal, calhas, canos, chapas dos, pedestais de carros. pronulscres Artefatos da Produtos acabados da
origem animal. veaewl ou 7t1 in P*117,
para coberturas, chapas, isolantes, nara av16s, nuadran"es, fronteiras artefatos
de sulastalaaina
cimento, colunas, conexões para ca- -tara vefeuins, rebonue Para transisor- OUnniCa:', plásti cos eaçqiCa-,eir0:1
adenalização, edificações prernoldadas, teq de terras. rebocadores, re gulado- sivos para tacos. Para ladril has nora
asquadrias, estaca, estuque, estrutura, -es para locomotivas, remos. rcidns de azuleins, ara ola s. annarfir,i rara
&ilhas de flandres para telhados, for- #:ransportes de toras, rocuaways sa- óculos, arrebites, bacias, baldes. banros; .fossas, grades janelas, ladrilhos, veiros, solins para velocfnecles, sta- deias, bases para . telcfine, bn/scp,
lajeotas, lajes, lamelas de metal, Iam- nhones, tambores de frei, de veículos, bules. elbos para .7erramentas
brisa, madeiras para construções, ma- 'dIbures, trenas, tricialaq. troles, trucke utensílios, caixas, cálices. &mearas,
locomotivas. . vanores. varais de canas para álbuns e para livro ,: car$
nilhas, material isolante contra fria
e calor, mosaicos, papel para forrar carros. varetas de ve fctfos. veiculoq de teiras, cartuchos, casticais pa ra ve.
casas, parquetes, paralelepipedcra, pe- bombeiros, veleoftaarlesa volutas de ias, 'cestas para pães, cestinhas, enso
ças orttaaaentals de cimento Ou gesso
veictiaM O zingas.
tos, chapas, Coadores, colas a frio,
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para borracha, para cortunne, para aidices; livros não- _impressos; livros
Termo ne 775 a535. de 3le10-66
mercearia„ para sapateiros, para vi- , fiscais; livros- • para contabilidade;
Classe
dros, Calhares, conchas, copos, crua mata-borrão; notas fiscais; notas
Produtos
•
alimentícios,
a saber:
setas, descanso ,para pratos, embala- promissórias; ornamentos de papel; açúcar, alcachofra, ;aletria, alho,
aligens, enfeites para automóvel, es- papel absorvente; papel almaço; pa- mentas para animais, alpista, amencoadores de prato, esmeris, esteiras; pel em branco; papel em bobins para
ameixas e amêndoas, ainido,
• estojos, estojos para óculos, facas, impressão; papel celofane; papel ce- doim,
araruta, arroz, aspargos', atum, aveia,
fechos, fios de celulose, fitas-isola.n- lulase • papel
n
crepom;
papelpara
deI
avelã, azeite, . azeitonas, • bacalhau,
usa, fôrmas, funis, galerias, para cor- senho;' papel
- — para embrulhar
'
tabaco; balas, batata, banuilha, . biscoitos,
tinas, garfos, guarnições guarnições
para liquiquidificador, bateleiras e papel
para papel
embrulho;
papelpapel
parapara
en- bombons, bolachas, Solos, cacau, cacademar;
encerado;
marão, canela, em pau e em pó; candemais utensílios domésticos, guarni- escrever;
papel de estanho e de alue gica,"caramelos, carnes, castanha, ceções para bolsas, jarros, lisas, laminados Plást icos, lancheiras, malas, mínio; - papel fantasia, menos • para bola,. chá, chocolate, chouriço, coamanteigueiras, paliteiros, pás, pasta forrar paredes; papel higiênico; pa- lhada, côco, colar ante, cominho, comadeziva para correia, paaa e pedra P el impermeávle: papel sem . impres- Potss, condimento, 'confeito, cravo,
para , afiar rebolos, pedras-poma, pi- são; papéis impressos; papel para .cremes: alimentares, abaquetes, crus• res, placas, porta-blocos, porta-do- imprimir; papel de Uno; papel de táceos, atendes, doces, empadas, .enaumentos, porta-níqueis, porta.no- seda; _ papelão; Pratos; recipientes; xo-Vas, erva-doce, ervaarnate, ervilha,
tas, porta-pão, pratos, prendedores rolos de papel; • rosetas; rótulos; sa- espinafre, essências alimentares, excie roupa, protetores para docurnencos; títulos; sacos •, títulos;
trato para doces, de tomate e de carra relógio, puxadotos, pulseiras pa
tubotes; tubos
ne, 'ar
. inhas. alimentícias, farelo; fa
res da água para uso domestico, puxadores para móveis, •rebites, rebo- • Termo 9 775.533, de 31;10760 • va, féculas, feijão, feno, figo, flocos,
Classe
frios, frutas sécas, naturais e :cristalos, recipientes, rodinhas em sacos,
sacolas, saleiras, suportes, tijalstea ta- Borracha, guta percha e seus artefa- lizadas, 'fubá, glacês, glicoses; gelatitos:
aclepadores;
almofadas;
anéis;
chas, tipos para imprensa, travessas,
nas, geléias, 'gorila de mascar, gordutubos, vasilhames, vasos, xícaras.
argola; aros; arruelas, assentes; atom ras, 'grão 'de bico, hortaliças; lagosbacias 'bainhas; 'bases para .ta,. legumesa legumes em conserva,
• Termo ne 775.529, de 3a- i0-1967 izadores;
telefone; „ bicos de borrachas para leite,. leite condensado, leite em pó,
Classe 29
lingua, liguiça, louro, man,Eseelvas comuns para -banho, para animais; bicos para Mamadeira; bolimpar frascos, chaminé, escadas, cais de borracha para extrair leite teiga, margaaina, mariscas., masca de
. espingardas, janelas, . roupas, tetos; de . seios; borrachas para amortecedo- tomate, • massa alimentícias,. mel e
rés; borrachas para - fins odontológi- Melado, .molhos, moluscos, mortadela,
escoveSee; espanadores; esfregões;
cos; braçadeiras; buchas; cabos para .moStarda, , nozes, óleos comestíveis,
_ . . vassouras.
cacetetes; câmaras de ostras, ovaa, pacas, peias, panestones,
Termo rie 775.530, de . 31-10-146'r ferramentas;
ar; calços; cápsulas paar centro de pastilhas, Tintes, peixes, - peti-pois,
Classe 31
chapas e centro de mesa; chu- pickles, pimenta,. . pizas, polvilho,
- Anéis de vedação pata junções, anéis mesa;
bara P atas; cintas unibelecais; cochins de presunto, pudins, queijos, quirera, de
obttraeares arruelas;
vacas de campanhas;, betume para motor; colchões; conta-gatas de bo- milho, rações -balancetadas pára-anividraceiros; - bocal para Vidraceiros; -racha; copos para, freios; cordas; cor- mais, requeijões, róscas, sagu, .se,n• para válvulas; buchas; círculos de • dões maciços de borracha; • dedeiras; duiches, sal,. salame, salsichas, sardi• borracha -para potes; cordas; cor- descanso paar pratos; desentupideia nhas,- sopas enlatadas, sorvetes, suoos
doalhos; correias; correias de trans- .ras; dilatadores: , discos para mesa; de tomates e de . frutas, tâmaras, tamissão; diafragmas. para areclação; drenas . elásticas; embolas; 'encostos; piocas,. 'torradas, torrões; tortas pare
eanelétas para janelas de veículos; esferas;' esguiços; es ponjas; estrados; alimentos de animais e aves, toucigaxetaa; guarnições juntas paia riM- fios; formas; guarnicões . para auto- • alho, • tremoços e vinagre. •
•
toras; lonas; lonas para freios;. man- Móveis; 'guarnições de móveis; iamTêrmo ace '715.538 -- 31-10-66
gotas; mangueiras; membrana ' de fiadores de pó; laminae; luvas; maClaase, 42
, • borracha ou material' sintético • COin canetas; Mamadeiras; -Manoplas'; mo- Artigos.: Bebidas
e fere
ou sem' tecidos para bambas de com-' paninhos pára mesa de ariana irientadas, 'a saber:alcoólicas
absinto; aguarbustível; pestanas para janelas de
;
pedal
de
acelerador'
Pedal
de
dente; afiz; aniiete; aperitivos; barolhas; tampas; tampõeS; partida; paras;
veículos; tiras;
.pontei- gaceira; bitter; • brandy; cerveja; ' cotuboa -para radiad ores; ras dé borracha.pneumáticos;
ten das;
bengalas
e
mupara:
nhaque; peritet: genebra; ¡In;
• tubulações para 'vedação; válvülas, de jatas•
pratMhas; Pró- kirsch; &ume': licóres; • marasquino;
' vedaçã.o
_. •
tétores; protetores para. para-choque; ponche; Pipa-man: quinado; rum
• Termo ne • 775.531, de 31-10-1907 protetores • para bico de ' mamadeira; uisque:' vermuts; vinhos:: vodca.
Classe 32 ., revestimentos para automóveis; ro- • Têrmo 119
775.537 — 3140-60
•
i :. alma- das; raiaram; rodos: seção para
• Publicações em gerai, a sabe
alia-ase 43
na,ques; agendas;. anuários; álbuns, aparelhes paar verificar pressão arte- Artigos: Aguas
artificiais,
gazosas,
•impressos; boletins; •catálogor;
saltos e solados; serin- minerais e naturais; caldo de cana:
-. ções impressos; folhetos; - figurinhas; gas;; sapatos;
tapetes e tampos para
para refrigerantes; gasosa;
jornais; livros; . publicações impres- forrarsuportes;
tijelas; tubos para irri- essências
guaraná; laranjada; limonada; resas; revistas; Orgãos de. publicidade; gaçao;mesas;
tubos
natubos
duodenaci;
'programas radiofónicos, .rádio-telavi- sais; tubos nasais paar oxigênio: frescos de frutas; refrigerantes; sodas; sucos de frutas; xaropes.
sionadas; peças teatrais e cinema
Vasos paar enfêrmas.
togrgloas; programas "circenses. "Ikrino na 775.538 — 31:10-66
7'i5.534; de" .31-10-66.Térino
'• Classe 44
• Termo no '175.532; J 3-10 e06 o
.. . .ri?
-•
.
•
Classe .
• Artigos.: Artigos para fumantes a
Classe
-MóVelSem geral,' de- nietal. 'vidro- ou saber: acendedores de cigarros e chaPapel, papelão e seus artefatos, a sa-. Madeira; eatáados ou 'não. 'a' saber:, rutos; aparelhas para - cortai. 'Pontas
ber: álbuns em, branco; álleuns-para almofadas • armários *: •- balcões:- 'Tine de-charuto;' balsas para furna e para
-retratos e autógrafos; apólices; ba- - C.06; bancaletas;'..-- barças:' ,biombOs: rapé; cachimbos:: charutos; ,cigarros:
lões 'exceto para brifiqquedos; blocos 'cabines; cadeiras; '• eadeira.',1).iratórif? cigarrilhas; cigarreiras; cinzeiros; espara anotações; blocos para cálculos; de' balança; -"calmas. de' rádio; camas; thjo- para cachimbos; filtro P ár,a " pi
'blocos para correspondência; bobinas; carrinhas'Para• -chá" e • cakéé colchõee
-teiras;fo dbc5lumo'e
brochuras não impressas; cadernetas; paraatetraeoà; jardins' ,e- praia: : -cone feaha Ou; corda;, Isqueiro;. jogos de
cadernos; cadernos escalares; cader- luntoa - de- armários ' e- gabinates o par artigos para ,furnantesé , limpadores
cachai-Mos; _pedra para isqueiro;
nos de papel melimetrado e em bran- catiae te gabinaes' *-ara".
- casi- para
portes-dial-atos; _ ponteiras de
-ao para dasenho;' cadernos "de lem- nha: '. discoteca-à:- dispensas:; piteiras;
.branças; 6.ixas cápsulas; capas para divisões: dormitórios; escrivaninhar cachimbo; palha de cigarros; tabaco.
carteiras) •-;Arb5es em •asoreguiçadeiras; - estantes: guarda tubos de.' cachimiso
branco; cartões de visita e comer- Muros; • mesas:, mesinhas: • moldureTann() ne ';'75.5.39
21--10-66
" eia' e; cartões índices; cartolinas; car- mera .quadros -porta-retratos:,
•
. Classe -45
tacha, ; ceiam) s • planográficas; carre- nare.. fon6tr ,ifor.;
artigos: . Plantas; sementes e mu
teis de papelão envelopes; eneneltierose 'chanaue - pra :.elétriee.:- -sofás; travessel- chis para a agricultura è floricultura:
etiquetas; folha. de celulose; fôlhas •• •
-• • • flõres 'naturais,. .•. .
ea
rosa attrtn
n

'

'• •

CM:rã P.

"1 •

Térino n9 775.540 — 21_10-66

I
Classe 46
Artigos: Abnasivos quando para
conservar ou polir; algodão para limpar metais em rama; alvaiade; arni.
do; anil; azul da Prassia; barrilha;
buchas para limpar e polir; cera para
assoalhas e pra remendões; composição para limpar maquinismo; deter.
gentes; extrato de anil; fósforos; goma par lavanderias; graxas para calçados; líquidos para' tirar manchaS
e branquear roupas; oleinas; óleos
para limpeza de carro; preparados
Para linipar metais e móveis; pastas
para calçados; palha de aço; pastas
para lustrar móveis e metais; preparados; químicos para tinturaria; Pós
de brunir metais; sabão comum; sa_
bão ernO pó; saponá,ceos; silicato de
sódio; soda çãuetica; vçlas; verniz
para calçados.
Termo no 775.541 --e 31-10-66
Classe 47
Artigos: Substancias e produtos
destinados à iluminação, aquecimento, combustão d lubrificação a saber:
álcool riuitor;- azeite para lamparinas; aarvão • a gás; carvão mineral e
vegetal; cêra 'para iluminação; fluidos para iluminação; gás metano;
butano e propano; gás engatrafado;
gás liquefeito; gasolina; graxas; hidroc arburt. tos ; lubrificantes; nafta;
óleos combustíveis; óleos lubrificam,
tes; óleos destinados à iluminação,
ão aquecimento; óleo para amortecedores; Parafinas; petróleos; queroze•ne; turfa. a
z Tann° ne 775.542 — 31-10-66
í
Classe 48
Artigds; Perfumes,' cosméticos e
artigos 'I de toucador, a saber' águas
ae colônia c de Leador; bases p95
maquikagem; batons; brilhantinas;
cílios postiços; cosméticos; arem , s
para barbear; creme para base de
maquilagem; creme para as mães;
ereme para olhoc; creme para pele;
cremes !de toucador; dentifrício; depilas:lares; desodorantes; escóva de
dentes; I de unhas; de cabelo; de atilas; esmalte para unha; esponja
para toucador; lápis para olhos, pes.
tana et sobrancelhas; laquê; loções;
Loção Para bronzear; máscaras e preparados vara tratamento da pele;
óleo para cabelo: 'pentes; perfumes,
pó de arroz: pó para o rosto; imo,.
rados para aLsar e ondular o cabeio;
preparados para limpeza de peles;
preparados para tingir cabelo; rddea
para cabelo; rouge; sabão para barbear; Sabonetes: sachets; sais para
banhos talco; tatilcos para o cabelo. • I
Térnio n9 T15.543 — 33-10-88
Classe 49
Artigos: Brinquedos, passatempos,
jogos de tôda a' espécie, petrechos -.e a
artigos pará fins desportivos, a ser
ber : álbuns impressos para recortar
e armar; altares; anzóis; automóveis;
avião; balões; baralhos; bicicletas; .
bilhares; , bóias; bolos boliches; bo.
necas; I bonecos; caminhões; canelailas para esporte; carretilhas; carrinhos; carrocinhas; chamarilles ''de
caça; chocalhos; Confeti; dados; damas; Dardos • para lançamento; discas de arremesso desportivos; dominas; enigmas; espingardas; • figuras
de aves' e animais; iscas artificiais
para pesca; joelheiras de futebol; jogos de armar; jogos de futebol de
mesa: lança-perfumes; linhas de

eese
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Têrmo .n9 775.557 — de 31
Coa;
luvas para esporte; máscaras
„.
de outubro de 1966
^ a c.el-sortes; miniaturas de utensL
Classe: 28
Ls domésticos; nadadeiras para esArtigo:*
Papel lotostático negativo
patinetes; patins; petecas;
positivo,
virgem
é quebra-cabeças; raquetes; xet is;
ólver; zêdes, sapatos de ferro com
Termo n° 775.558 — de 35
barra para exercício de pernas; sere
pentinas; snookers; tacos; tabuleiros;
tamboretes; tundas; tênis de mesa
tômbolas; tornozeleiros para ezportes
tratores; trens; triciclos; vagonetes
Varas de pescar; (varas para saltos,
uadrês .
íNDUSTRIA BRASILE:RA
Têrmo n9 775.514 — de 31.
de outubro de 1906
de outubro fie 1966
Classe: 50
Requerente: Companhia Nitro QuiArtigos: Artigos não incluídos nas
. mica Brasileira
classes precedentes
Local estabelecido: São 'Paulo
Classe: 4 (quatro)
Termo 11 0 775:545 — de 81
Artigos: Lacas para corrigir

QuArfflAae

e

Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos e -de televisão. Peças
teatrais e cinematográficas

Termo n° 775.576 — de 31
de outubro de 1966

'FERVO".

Têrmo n° 775.571 — de 31

SATURNO ,
de outubro de 1966
Requerente: Companhia Brasilelra de
1
Discos
Local estabelecido: Estado da
.1
Guanabara
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos e de televisão. Peças
teatrais e cinematográficas

Termo ne 775.559 — de 31
Termo n9 775.572 -- de 31
de outubro de 1956
de outubro de 1966
Classe: 28 (vinte e oito)
~SITUA EMASILEunn
Artigos: Laca esmalte, -tintas lacas
de outubro de nee
a óleo, tintas opacas, tintas para calCurocerlas çados, verniees, vernizes coloridos,
Requerente: InCalstria
"Juca" Ltda — Cora. e Ind.
vernizes para calçados, vernizes para
Local estabelecido: Estado de Minas
• corrigir
Reeuerente: Asahi Kogaku Kogyo
Gerais
Xabus b eei Ka.isha
Têrmo ne 775.565 — de 31
Classe: 21 (vinte -e uni)
Local estabelecido: Toldo, Jageo
Artigos: veículos e suas partes inteClasse: 8
grantes — -Exceto máquinas e
Artigos: Máquinas ou câmeras, apamotores
relhos e implem-...ntos fotográficos;
máquinas, aparelhos e implementos
Terno n e 775.516 — de 21
cinematográficos; máquinas, aparelhos e implementos óticos; partes e
49~tarresee4o 44...eassee
COMÉRCIO E REPRESENTAM
acessórios dos referidos artigos;
materiais fotográficos
-de outubro de 1956
Requerente:
Etabiissements
GarnierTerna() n o 75.573 — de 31
Í Y
Lemeau
de outubro de 1966
Local
estabelecido:
França
de outubro de 1966
Classe;
36
Requerente: Comércio e Representa, eões Penentalves
Artigos: Artigos de vestuerio, notadafsecal estabelecido: Juiz de Fora — mente: Roupas e vestidos, roupas de
baixo e de agasalho, como costumes,
Minas Gerais
ternos, "tailleurs" casacos, calças Requerente: Asa.hi Kogaku Kogyo
Classe: 33 (trinta e três)
leabushiki Kaisha
a:e saias, vestipara homens e senhor
Titulo
dos, pulôveres, meteres, coletes, temi- Local estabelecido: Toldo, Japão
Têrmo n 9 775.547 e-- de 31
ene de malha e calções, artigos de
Classe: 2
roupa de baixo para homens e e-e-e-the- Artigos: Máquinas ou câmeras, apame, meias, meias trees quartos, =-- relhos e implementos fotográficos;
quetes, meias de lerm e ene de eme máquinas, aparelhos e implementos
longo e cano eurto
cinematográficos; raecuinas, apareINDUSTRIA BRASILEITIA
'lhos e implementos óticos; partes e
w 775.553 — de 31
acessórios dos -referidos artigos;
de nutubre de le36
materiais fotográficos
. de outubro de 1966
Classe:
22
Requerente: Conservadora Ceelatieiz
Areas:
Teclem
ene
geral
7Minno
n o 775.57e -- ee 31
Limitada
de outubro de le16
Leni estabelecido: Minas Gerale
Ta=
775.Z57 e== ie Cl
Classe: 13 (oito)
•
de outubro Ca 1966
Artigos: aparelhos e materiais elétricos em geral

Requerente: Instituto Sieroteráresee
Milanese "Serafino Belfanti"
Local estabelecido: Itália
Classe: 3
Artigos; Remédios e preparados
farmacêuticos
Têrmo 11 9 775.-577 — de 31
de outubro de 1966

ASA H1 FEN TAX

TAKUMA

9.18-DEn

Requerente: The British Petrolem
Company Limited
Local estabelecido: Inglaterra
Classe: 46
Artigos: Velas, fórioros, sabão enrama
e detergentes. Amido, anil e prep....
rações para a lavanderia. Artigos e
preparações para conservar
e Polir
'Muno n9 775.578 — de 31
de outubro de 1966

•'1"IiiFFC3RE)
Requerente: Stauffer Chemicee
Company
Local estabelecido: E.U.A.
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral
Mem° 119 775.579 -- de el
de outubro de 1963

SPRAY KOTE:

EIMAGIA

Mino n o 775.555 -- de 31
de outubro de 1966

Requerente.: Dow Cornig Coaesoresteem
E.e7.A.
Re eteenente: The Gillette Company
Classe: 47
Local estabelecido: re.U.A.
Artigos: Combustíveis, lubrificantes o
Classe: 48
substâncias e produtes destinadne a
Artigos: Perfumaria, .cosméticos,
iluminação e ao aquerernento. LubritifrieLeg, sabonetes e preparados para ficantes, incluseve-lubrificantes cono cabelo; artigos de toucador e estendo dissulfeto de molibdênie
ceves para os dentes, unhas,
cabelo e roupa
Ter.n3 rx? 0775.573 —de 31
de outubro de 1956
Teimo. no 775.563 — de 31

Conywepa
R equ eren te : Agf a-G evaert
Aktiengesellschaft
.Local eetab seeido: Alemanha
Classe: 1 (um)
'
Artigo.s: Papel fotostático negativo
positivo, sensibilizado virgem,

e

FONTAN

-oueilnel ele 1966
Termo w 775.556 — de 31
Guanabara:
-de outubro de 1986
Local estabelecido: kstado da
.;
• - s - -Classe: 8 <oito)
. piitdavin
.Artigos:.(Papel ffotostático negativo e Requeirtte: companhIa
Discos
• .
positivo revelado

'POURVEX'

Requerente: Rothmans of Pall Mele
Lerieted
•
"apeai estabelecido: Vaduz, Lieciee

Reqegrentee, p. I., ,du Pont de
• Nemoues'end Conanany
•Letal estabeleaido:
Classe: 213

Classe: 44
Artigos; Tabe.e.o neenuturado ou ntio
Artigos 2Ars fumantes, ,e4cet6 _Opa
(Classe 3131

twa;...2:11

•

AS

4 ;¡
••
;

••

_

•

Junho , de 1967

Seção III)

, DL-.RIO' OFICIAL

2t.:ÁR Sexta-feira 9

ÉPOSITADAS
,ffiTallen

, Da data da PublIontio começará
-. publicação' feita' de . irdó com e art. 130 do Código 6.'ProOraédelde''
apresentar
suas oposições ao Departameoto
esse
prazo
podara°
'
.i,deferimento
do
pedido.
!Durante
6s . correr o prazo de-60- dias 1,-ara l
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que- se' julgarem prejudicados coas a eoncesalko' 4e registra retttierNa
3

.

...

,

Termo no 775.580 — de 31
de outubro de 1966 -

'VARUVAC;
Requerente: Merck & Co. Inc.
Local estabelecido: E.U.A.
Classe: '3
Artigos: Preparados de antígenos
.
Biológicos
Termo u9 715.582 -- de 31
de outubro de 1966

ii Ã

•e

•
_.
•maquilagem, loções 'paraembeleza_ mento e maquilagem ., periicas de toipos,
dos oá
t pentes, pincéis para maquilag m, pinc éis de barbear. presi
lhas para cabelos, redes para cabelos,
sabonetes, sais perfumados, shampoos,
RI
travessas para prender cabelos
Requerente: EmpreendimentOs re Parde 31:-10-66
•Termo, n.
ticipações Nôvo Rio - S. A.
Local estabelecidos. Estado da
Guanabara 's
- Classe: 42
Artigos: Bebidas - alCoólicas em geral
Termo n9 '775.588 — de 31
-de outubro de 1966

NOVO;

Termo 11.9 775.589— de 31
- -de outubro de 1966
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes, refrescos e bebidas não' alcoólicas em geral

Termo no 775.590 -- de 31
de outubro de 1966
Requerente: Arrozeira Prado Ltda.
'\•
• • Cla:sse:
• .41 •
Local estabelecido: Capital do Estado
Artig-as: Cigarros, charutos, fumo,
de São Paulo
tabaco, cachimbos, .cigarreiras, ,isqueiClasse: 41 (quarenta e um)
Artigos: Produtos alimentícios em ros, piteiras e filtros para cigarros
geral, inclusive-jarras"
Têrmo n9 775.591 -- de 31
'de outubro de 1966
Têrmo n° 775.584 — de 31
-• ,
Classe: , 45
de 1968
• de otaibro
/•
A rtigos: Sem entro, mudas; ".s.' plantas,
folhagens - e flores ; naturais
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tênno n9 ;775 '.593 -- de.
de outubro-de 1966
Requerente: Codorna Lancheá Ltda.
Local estabelecido: Rio de Janeiro,
1
Estado da Guanabara
- Classe: 41
Artigos: Produtos alimentícios em
geral
•
•
Têrmo n9 775.585 — de 31 .
de outubro de 1966

.A I,_ V: 'WS . A 'D
: •. .
Est. .dét- S:1). eulo
, Santos
Casa de Carnes "Alvorada" Ltda.
•São' Paulo - •
Titulo de estabelecimento
'Classe: 41 (quarenta
-e um)
.

José Ferreira de Oliveira
Ceará
Classe 41
Café em grão, torrado e moido
'775.598, de 31-10-66
Termo

•

ICECL
INDÚSTRIA

BRASILEIRA

Inst. de Angeli do Br. Prodts.
Terap.
São Paulo
• Classe 3
Um produto farmacêutico
•(antibiótico)
Termo n° 775.599, de 31-10-66

fo.,Ouero
dústria Brasileira
In,
Indústr ia; de, Sais Minerais Quero-

•
dos, chinelos, cintos, galochas, pantufos, pererines, polainas, .:apators
para homens, senhoras e crianças,
sandálias, chuteiras, tenis, guides e
' sapatos' para todos os esportes
Tõrmo n9 775.602, de- 31-10-60

HOMEOPATIA.
•
hmitistriaLaboratório Homeopático Piei O. AL
São Paulo
Classe 3
Substâncias químicas e outros pra.paradds para serem usados na medicina e na farmácia, vacinas e
biolculturas para serem usadas na
Medicina e na farmácia
Têilmo n9 775.603. de 31-10-04

REGULADOR. FIEI.
Laboratório 'Homeopático Fiel S. A.
São Paulo
Classe 3
Aplicação terapêutica:
Regulador
Termo n9 775.604, de -31-10-00
ADAMS S/A. Calçados e Couros
Indústrias e Comércio

\

Adams S. A. — Calçados e Qouroa
Indústrias e Comércio
Rio Grande do Sul
Quero Ltda.
Gênero de indústria e comércio do
Rio Grande do Sul
calçados e couros
,FRAIsIS
Classe 2
MURDER CLUB
Substâncias
e
preparações
químicas
.indústria Brasileira - usadas na agricultura, na horticul- . Tèrmo n9 775.605, de 31-10-60
Requerente: Editorial Bruguera Ltda
na veterinár i a e para fins sas
'Local estabelecido ,: Estado 'da.
InclústKa e Comércio' Ltda. tura,
nitários, a saber: adubos, bactericiGuanabara
' • São Paulo
das; carrapaticidas, desinfetantes,
Classe: 32 (trinta .e dois)
esterilizantes, farinha de ossos; ferClasse: 48 (quarenta e' pito) •
A./• tigos: Revistas, livros e publicapões Artigos:
a mepedli-aisvse
'água de colônia, bobies, cos- tcializ
p asrfaat,oasn, inifungicidas.
maenntteoss, fo
em geral
méticos, cremes para embelezamento
Artigos: Agentes explosivos de
e maquilagem, escôvas pára 'limpeza xes. pós: inseticidas, sabões- veterinágel-água
e conse/sação dos dentes, cabelos, rios, sais para fins agrícolas, hortiunhas, pele, banto e roupa, esmaltes cultura, sanitários e veterinários, Laboratório Homeopático Fiei S. A.
Termo rx9 775.586 — de 31
- superfosfatos e vacinas
para unhas, esponjas, exfratos, gramde outubro de 1966 . •
•
Classe 3
pos Para prender cabelos-, lápis para
Um produto farmacêutico Indicada
maquilagem, loções para embeleza- Termo n9 J/75.600, de 31-10-38
tratamento
das dismenorréas e
no
TRQQUELDOS mento e maquilagem; perucas de tonas menorragias
- Classe 41
os tipos, pentes, pincéis paras ma- Fare
los, rações balanceadas para
Requerente: Editorial Bruguera Ltda. 'dos
quilagem, pincéis de- barbear,. presi- animais, tortas, tortas para alltnenTermo n9 775.6066, de .31-10-60
Local estabelecido: Estado da
lhas para cabelos, redes para cabelos,
tos de animais e aves
Guanabara
- sabonetes, sais perfumados, shanspoos;
Classe: 32 (trinta e dois)
travessffs para prender cabelos
de 31-10-36
Têrtno n.
Artigos: Revistas, livros e publicações
em geral
- Termo 119 '775:595 — de .31 •
-.de 'outubro , de 1966,
de 31
Têrmo nos 475.587
• Peruk- — Indústria .e • Comércio,
de outubro de 1966
Limitada.
São' Paulo
Classe 48 „(quarenta e' oito)
Indústria Brasileira
Artigos: -água de colônia; bobies; cosembelezamento
Adams
S, A. — Calçados e Couros
para.
,
méticos, crenies
Indústrias e Comércio
e maquilagem, eacôvas pára' limpeza
Rio Grande ,,Sul
conservação dos • dentes, cabelos;
'
Requerente: Paulo Eduardo' Paolielln eunas;
• Classe 36
s
, -.Arfá° e roupa; esmaltes
peie
1,,C37-tairld
para' unhas, . esponjas; 'extratos, grain- Agasalhos feitos de peles 'naturais
Local estabelecido: Estado da
pos para prender , cabelos, lánis para ou artificiais, botas, botinas; calçaGuanabara
,
-Gráfica Atlântica à. A.
Estado da Guanabara
Classe: 32
Gráfica
PROO 'DO NÚMERO .DE OJ .NCr$ 0,05
Artigos: Um jornal 'infantil
Termo no '775.594' -- de 31
de outubro 'de 1966

OVARIOFIEL

Jornal infantil

