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ANO XXIV - N.° 169

,DEPAR1 AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 2 de setembro de 1966

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 287.011 nome comercial:
Forma Mineira S. A. - Produtos
Farmacêuticos - Requerente: Forma
Mineira S. A. (Produtos FarmacêuDespachos em recursos
ticos) .
•
N 9 281.685 - marca: D. M. O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo Souza Mattos - negou pro- Requerente: Antonio Tomaz Vila
vImetho aos recursos abaixo interpos- Nova.
tos, a fim de manter as decisões anteN° 280.363 - marca: Tio Pepe riores:
"Requerente: Gonzalez Byass & Co.
Limited .
N° 90.552 - privilégio de invenN° 276.644
marca: .Bendran ção: Aperfeiçoamento em chave de Requerente: Oyama de Almeida Rios.
contrôle de tempo - Requerente: GeO Senhor Secretário da Indústria neneral Electric Company - Recorrente:
Controles Automáticos Sermar Ltda . - gou provimento aos recursos abaixo
interpostos, a fim de manter as deciProcesso deferido.
sões anteriores:
112.824 - privilégio de invenTermos:
ção: Máquina para manipular latas Requerente: Aluminium International.
N 9 278.560 - marca: Cipal
Inc.- Recorrente: Anderson, Cl a y Requerente: Arnaldo Dorsa - Recore Comércio-tonEiCS.AIdúsra rente: Produtos Quimicos Ciba S. A.
- processo deferido.
- processo deferido..
N 9 282.108 - marca: Frostmaster
N 9 68.772 - modelo de utilidade.
Nôvo modelo de chupeta - Regue- - Requerente: Heron 1-ic tino Devii;ente: Eduardo Miralta Seix - pro- ces Limited - Recorrente: VIcGraw
Electric Company - processo defecesso indeferido.
rido.
N9 80.088 moda °industrial:
N 9 259.262 - marca: Tilebril -NOvo modelo do e.-oo para liquidaicadores -- Requerente. Denelle, Ven- Requerente: Júlio Otto Theodoro Lohturelli Ei Spadaccia Ltda . - processo mann - Requerente: Abrasivos BomBril S. A. - processo 1 ., te ono .
indeferido.

Expediente do Secretário
da Indústria

N° 92.130 - modelo de utilidade:
Novas disposições construtivas em puxadores - Requerente: Indústria Paulista de Móveis de Aço Ltda . processo indeferido.
N° 94.066 - modelo industrial:
New° modelo de cabo de chupeta Requerente Brinquedos Bmja Flor
S. A. Indústria e Comércio -- processo indeferido.
N° 96.745 modelo industrial:
Nôvo modèlo de frasco - Requerente: J. Ei E. l'tkinson Limited procewo indeferido.

SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1969

N° 299.280 - insígnia comercial:
C N - ( Contornado pelo mapa do
Brasil) - Requerente Cia. (\latir-mal
de Loteamentos Recorrente: CN.I .
Cia, Nacional de Indústria e Construção - Nego nrovimento 40 recurso, para confirmar a concessão do
registro, devendo, porém, o D. N. P.
1. , exigir da requerente antes da expedição do .certificado, na torma e
prazo legal, .a apresentação de rimos
exemplares, nos q uais reivimi.que, precisamente, e corretamente a apiicasão
da insígnia
it r egiátranda:
inclusive,
quanto à sua exata localidade.

O Senhor Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos - deu provimento aos recu rsos interpostos nos processos abaixo mencionados a fita de
reformar as decisões anteriores:
Termos:
N 9 261.795 - marca: B P - Requerente: Emp. . Jornalística arast1Press
Ltda. - Processo deferido.
N 9 291.013 - Marca: oherwood Requerente: Helena Rebeca Gandelman - Processo deferido,
N° 274.618 - marca: Nature s Remedy - Requerente: Lewis .Howe
Company - Processo deferido

N9 288.445 -- marca: Wofatox Requerente: Veb Farbenfabrik .Wolfen
- Dou provimento ao recurso, para
aguardar a solução a ser dada pelo
governo às marcas de súditos alemães.
etsabelecidos na República Democrática Alemã.
N° 296.324 - marca: Sumo Rica
- Requerente: Ind. de Rações Balanceadas Azeredo Ltda. - Recorrente:
Companhia Industrial de Conservas
Alimenticias Cica - Processo indetetido.

234.947 - marca: Baby Juniping- Jacks - Requerente: Velsey-Bristol Shoe Company incorporated Recorrente: Navajas Ei Cia. - Processo indeferido.
N° 358.717 - marca: M. - ReN° 265.301 .-- marca: Demi' - querente: E. Mosele S. A. EsRequerente: Deicil Delorme dxposta - tabelecimentos Vinícolas, Indústria:: e
ção e Importação Com, e Ind . Ltda . Com.
Recorrente: Mosele õ Cia.
Processo deferido. •
Ltda . - Processo indeferido.
N° 291.976 - marca: Wilson
N 9 286.926 - marca: Miss Sweater
Requerente: Wilson. t,'ens & Co Ltd.
- Reauerente: Daria Associados Pro- Processo deferido.
paganda Ltda . - Requerente: PerfuN 9 240.165 - marca: Pensuper
maria Lopes ind. e Com. S. A. e A.
Requerente: Labs Moura Brasil - Or- L. Klinger 5. A. Ind. e Cogn. lando Rangel 5. A. - Proç esso de- Processo indeferido.
ferido.
N 9 282.290 - marca: Cardinal N 9 301.105 -Rubracubal
- Re q uerente: Bruno Messina
Pio- Requerente: Ind . e Com. Atlantis Brasil Ltda . -Recorrente: Indústria Macesso deferido.
d
Serra Ltda
Processo ind.
.ie
N 9287./95 - Nome :onierual: rido.
Const:utora -"helnia Ltda . - Requerente: Construtora Shelma 1 .-tda . - - O Senhor Secretário da Indústria
Heraldo Souza Mattos - Negou
Proce ;so deterido.
provimento aos recursos interposcos
N° 306.944 - titulo: kratuna - nos processos abaixo mencionados a
Requerente: Carlos Augusto 3o Ama- fim de mante ras decisões anterínral - Processo deferido.
N° 298.702 - marca: l'estilquimica
- Requerente: S. A. Com , e Ind.
de Produtos Quiruicos e l'exteis l'extilquimica Reçorrente: Usina São
Chri.stóvão I nicas S. A. - Processo
deteridc
N.° .J01.328 - marca: Sultalok
Requerente: Lab. Organoterápiea Kraton Ltda. - Processo deferido.

N9 297.530 - marca: Star Llust
N° 270.468 - marca: Lu .cos
- Requerente: Malharia Nossa SenhoRequerente • Viúva Antonio J. Per- ra da Conceição S. A. - Processo
nandes Ei Filho Ltda . - processo ia- deferido.
O Senhor Secretário da Indústria - de fm.ido
Heraldo Souza Mattos" - deu proviN 9 235.969 - marca: Bristol N" 276.530 - titulo: fridiu:tria de Requerente: Com, e Ind . de dicicletas
mento aos recursos interpostos, nos
processos abaixo mencionados, a fim Linhas Aliança - Requerente Indús- Horimex Ltda . - Dou p. ovinienSç- ao
tria de Linhas Aliança Ltda . - pro- recurso para reformar a 'decisão rede reformar as. decisões anteriores:
cesso indeferido.
.
corrida e conceder o registro sóinente
Termos:
N 9 275.959
marca: Foz - Re- para assinalar bicicletas e suas parte
N 9 260.327 - marca: Tranca Tudo querente: Levy, Foz 6# Cia.
pra- integrantes, con}orme os exemplares de
- Requerente: Bruno Balsimelli Netto. cesso indeferido.
fls . 19-21, fazendo-se no D. N. P. I.
Despachos em recursos

as necessárias retificações nesse sentido. (Publique-se).

Têrmos:
N9 275.376 - marca: Meicotin Req uerente: Instituto Científico Medicator Ltda. - Recorrente: Chilcott Laboratories, Inc. Processo
deferido.
N9 296.156 - Marca: Nol.
auerente: J. & E. Atkinson Ltd. Recorrente: The J. B. Williams Co.
- Pro cesso deferido.
N9 192.793 - Marca: Frutavita Renuereote: Soc. Belfruta Ltda. Recwrente: Fretei!' Vita, Ind. 3
Com. S. A . - Processo deferido.
N9 246.604 - M gr Crt! Samira
R ecuerente Ind. eorn Samira
Limitada - Recorrente: Samh •a Ind. e
^,srn R A.
p,,o,,so deferido.
',49 290.791 - marca: Plenogás -Reo , --rente: Fuganti - Distribuittora de Gás S.A. - Processo deferido - Recorrente: Cia, Supergaz Enga rrafp,iora e r I stribuldora de Gaz.
N9 290.792 - marca: Plenogils
Requerente: Fuganti - Distribuidora
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— As li'epwiçóes Públicas
'devera° remete?, o expediente.
. destinado à publicação nos
IDE ARTAMERITO DE EMPREIMA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
CC:Ct"reR GCCRAN
g 5 horag.
ALBERTO DE BRETO PEREIRA
— As reclamações pertint-R.
CE•ICFE DA QEÇÁO eia 1,324DAÇÂO
ett".. CPG ee) OGRVIçQj O PL)C3LICAÇÕEd
g es à matéria retribuída, nos
FLORIANIO GUIMARÃES
MURr,,0
FERREIRA
ALVES
asos de erros ou Omissões,
deverão ser formuladas por'
FICIAL
DEÁRIO
escrito, à Seção de Redação,
ciaçÃo a•
das 13 às 16 horas, no mavi.
aoçaso ti?„, pub Ile I odo do ottpodlonto o Ooportunnonto
uno até 72 horas após a saída
en3rolotõrlo
doca:danai do Prepalostado IncluotrIct
dos órgãos oficiais.
Co CodelatrDo o Comórato

EDENTE

L7.52osso nao 01 ieineo Co Departamento de Imprense Nacional)

— Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por - quem de
dfreito, rasuras e emendas.

Setemly:o de 1966

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
indciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar e
, remeãsa uaiorcá acompa
nhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, suncitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
Triertiú'e

iliprensa

— Os suplementos às

ASSINATURAS \

Oes . dos órgãos oficiais só co
fornecerão aos assinantes que

— Excetuadas as para o
as solicitarem no ato da (IV°
FUNCIONART05
CPART1' ES E. PARTICULARES
exterior, que serão sempre
sina'Jura.
Capital e lnleriorg
Capital e interior:
anita-is, as assinaturas podrr— O funcionário público
. Cr$ 4.500
Cr$ 6.000 . Semestre .
se-cio tomar, em qualquer Semestre .
federal,
para fazer jus ao des.
.
12.000: Ano .
. Cr$ 9.001..I
.
êpaca, por seis meses ou Sim, Ana conto indicado, deverá provar
ef7a9.
azteriar:
Exterior:
esta condição na ato da asCr@ fl3.000 í Ana ...oco Cr 8
(1).00) sinatura.
— As assinaturas vencidas âff26 <,
pcJerão ser suspensos sem,
O casto de cada exeirm.
avise prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofi.
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e G sinan(es providenciar a res- ciais serei, na venda avulsa,
pectiva renovação cota ante- acrescido dr Cr,9 15 se do mesges a ve.ificaçõo do prazo da ano em que findara.
A fim de evitar solução de. cedência mínima de erintai mo ano, e de Cr9 10 por anp
validade de suas assinaturas,
na parle superior do endereço 'continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

de gás S.A. — Recorrente: Cia. Super:a-az Eusarrafadora e Distribuidora de Gaz — Processo deferido.
N 9201.310 — marca: Durafle.s P —
Rcqueretate : Manufatura de Brinquedos Estrála S. A. — Processo
deferido.
N 9 262.390 — marca: Hotiron —
R.uerente: Electrox Ccmando Li-m:.' — Recorrente9 General Electric Company — Processo deferS•lo.
N 9 242.583 — marca: Cloropyl —
Requerente: Perfumes Malibu Ltda.
— Recorrente: S. A. Industrial Irin j Lea er — Processo deferido.
O Gr.to de
•' 321.05 —
azauezente: Gato de Botr: Ltda. — Recorrente.: São Báulo
Alwrrgatas S . A . — Processo deferido.
C2.445 — marca: Be:caloid —
Ft -..qtrarent : Dr. Kati Thome e G.
M. B. II. — Recon ente : Laboratórios Esnila S.A. e Laboratório Clima'; S.A. -- Processo deferida.
N9 241.524 — marca: Vulcan-O
— Requerente: Organizacion Finanera en el Ev.terior Socieriad Anonma Orfex S.A. — Recorrente:
rr'ce n Meterial Plástico S.A. —
o daferido.
P
1n19 202.110 — título: Restaurante
• :e Fino — Requerente: -Bar Pigele Nirdat Club Ltda. — Recorrente: ,:rnrUntr i es Alimentícias Carlos de
Brito S.A. Fábricas Peixe — Processo rl ^ferido.
ReiX 9 257.319 — marca: ripor
Moinbo Atlântico S.A. —
gi, cri
• (1('JãS0 indeferido.
N9 287.508 — marca: Três Diacs — Requerente: Casa Tozan,
•
- - Processo indeferido.
L s ••
N 9 255.014 — marca: Amarelouro
— Requerente: Sherwin-Williares do
Brasil S.A. Tintas e Vernizeb —
'?.-iirrsso indeferido.
. • 153.025 — marca: C. L.
tica — Requerente: Comp. de
?lerão e Tecidos Confiança
— Processo indeferido.

•

—

N9 274.154 — marca: Luva Espumante — Requerente: Ind. de Sabonetes e Perfumaria Memphis Ltda.
— Processo indeferido.
N9 274.154 — marca: Luva Espumante — Requerente: Ind. de Sabonete e Perfumaria Memphis Ltda.
-- Processo indeferido.
N9 397.712 — marca: La Portnguezinha — Requerente: Estabelecirri.entos Moro S. A . — Processo indeferido.
N9 219.726 — marca: Gardol —
Requerente: Golgate-Palmolive Company — Processo indeferido.
PT? 217.104 — marca : Soidex —
Reriuerente: Soldex Soc. Técnica de
Soldagens S.A. — Processo indeferido.
N9 270.278 — marca: B-Fortan —
Requerente: Labormedica Industrial
Faimacotica Ltda. — Processo indeferido.
N9 276.570 — marca: Ciloprín
— Requerente: Cilag A. G. —
Processo indeferido.
N9 321.639 — marca: Lubriscil. —
Requerente: Indetex S . A. Produtos
Quimicos — Processo indeferido.
N9 239.121 — marca: Leona — Requerente: Frigorifico Wilson do Brasil S.A. — Processo indeferido.
N9 327.975 — marca Popilene —
Requerente: Cia. Gaspar Gasparian
Industrial — Processo indeferido.
Diversos
G.Couri 8; Companhia (recorrendo despomo deferts a marca
Duchesse têrmo '4297.290) — Arquive-se o recurso.
Dia S. A. Distribuidora, Importadora e Administradora (recorrendo
do despacho que deferiu a marca .Superar. tèrmo 300.4021. Arquive-se o
recurso.
Dia S.A. Distribuidora importaecorrendo
dora e Administradora (r
do despacho que deferiu a marca
Superlar. têrmo 30.400.1. Arquive-se
0 recurso.
en

Idispas'ções em cortina gara capatas 3.?
veículos e similares — da requereistr.
' Filei° Silva Netto. -- Em face e%
Rio, 2 de setembro de 1%6
procedência do recurso, reconsidero 2
Exigência
idespacho a fim de indeferir o pedija
Termo 159.165 — Ernesto Emanue- de patente.
le Enrico Geiger -- Cumpra a exiKelly Indústria e Comércio Ltda. -gência no prazo legai".
no pedido de reconsideração do
de deferimento da tês,-rno 105.796
pacho de
Diversos
— privilégio de •invenção: Procr-so
para a fabricação de novos Disazo CoE. 1. Do Pont De Ncructirs and rantes metalíferos — do requerente:
Company — titular da patente de nú Ciba Société Anonyme — Mantenho •
mero 63.840 -- privilégio de inven- o despacho de deferimento, a ,fim dc
ção — Façam-se as substituições.
1que passa ser expedido o certiiiza do.
Sparlder Indústria e Comercio de
Titulo de Estabelecimento
Filtros Lida — no pedido de restauind:rerido
ração do despacho de deferimento do
termo 107.584 -- privilégio de invenTermo 728.139 — título: Joalheria
ção — Indefiro o desarquivamento. A
RegueI Zurich — classes 13 e 33
requerente não tem apoio legal.
Francisco .Canhos — no . pedido de ' rente: F. B. de Carvalho — Indef:ro,
stro da
desarquivamento d termo 101.097 — 1 **ex officio * , o pedido de regi
titulo
em
face
do
artigo
95
número
7
privilégio de invenção — Concedo o
do Código.
clesarguivarnento.
Diversos
Mauro Camargo de Buena — no
pedido de reconsideração Go despacho Ultra Electronics Limitai — no pede deferimento do tétano 103 . ã68 — dido de cancelamento p p rcia.1 do reprivilégio de invenção — Arquive-se gistro 290. 121 — mar: .2 ti l t!-a —
G pedido de reconsideração, e seguin- Considerando o preciso parecer da
tes, e proceda a expedição da carta D. Jurídica, e do também preciso aipatente.
razoado de fls ., concluo que nada mais
• São Paulo Alpargatas - SS. A. • — resta a fazer senão deferir a preteneJ.o
no pedido de reconsideração do des- da requerente — Concedo o cancelapacho de (referimento do tèrmo 129.533 mento parcial no registro. como foi re— priv.. de iavençã'o — Arqu ive-se o querido, encaminhando, em segui ia,
pedido de reconsideração dando Cate processo, para as se,.;«:xs de Interprocedimento ao processo, unia vez que terenc:as e Pesquisas, paza as anotao pedido já toi deferido.
ções necessárias.
Reconsidcs ações de despat hos
M. Simões Cia. Lida. — no reIndústria e Comércio Pisnlli S. A. curso interposto ao deteria:ema do tér— no pedido de reconsideração do des- mo .361 368 — titulo: Casa V . rde pacho de dele s-intento do termo 90. t'30 de Joaquim Elisio de Quadres Soirza.
munido de utilidade para: Novas — Aguarde-se a resolução de tênqo

Expediente do Diretor Geral

Cexta-reira 9
,137-6.616, que, uma vez transformado
em registro, impedirá o deferimento da
pretenso do requerente.
Aerojet General Corporation opoente do tèrmo 392.740 - nome
comercial - Conceda-se nôvo prazo
à opoente como pedido a fim de gne
apresente os esclarecimentos pedidos.
Buate Drink Ltda. - recorrente do
despacho de deferimento do têrrno
mero 389.674 - marca: Cana Drink
- O recurso de fls. não é pertinente.
O despacho anterior (fls. 12) foi de
indeferimento, portanto só cabia pedido de reconsideração do despacho ao
interessado ou seja, José Fernandes Alves. Arquive-se o recurso de fls. per
falta de objeto, e também o. processo
por estar esgotado o prazo legal para
que o requerente da marca apresentasse seu pedido de reconsideração.
Manikraft Indústria de Papel e Celulose Ltda. - no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo 471.163 - marca: Manikraft - Arquive-se o pedido de reconsideração apresentado fora do prazo legal, e também o processo.
Termo 287.378 - Pedro de Souza
Dias .- insígnia - Arquive-se o processo.
Tèrmo 418.864 - marca: N C .K.
Tokushu Togio Kaisna Limited Aguarde-se a solução final da transferência, para o requerente do registro
307.438 - a fim de que se possa reconsiderar o despacho de indeferimento publicado no "Diário Oficial" de 24
de novembro de 1965, e assim conceder
o registro da requerente.

Reconsideração de Despachos
O Senhor Diretor Geral acolheu os
pedidos de reconsiderações apresentarias nos processos abaixo mencionados, a fim de reformar as decisões
anteriores.
•
Têrmos:
1l9 320.259 - Marca Etaprilon Requerente Laboratórios Roenuners
Soc. Anônima - Processo deferido.
N9 382.423 - Marca Almanaque
Mundial - Requerente Editôra Ypirange S.A. - Processo deferido.
NO 390.819 - Marca Industil Requerente Industil S.A. Indústria
Textil - Processo deferido.
NO 421.979 - Titulo Pôsto de
Amortecedores Rogério - Requerente Olineu ez Rogério - Processo deferido.
NO 444.611 - Marca Super - Requerente Moinho Vassourense Ltda.
- Processo deferido, sem o uso exclusivo de Super e As Listas Verticais.
N0 444.612 - Marca Super - Requerente Moinho Vassourense Ltda.
- Processo deferido, sem direito co
uso exclusivo de Super e das Listas
Verticais.
No 391.909 - Marca Tesoro - Requerente P. Guimarães & Banhos Limitada - Processo deferido.
N9 445.158 - Nome comercial
Gráfica Luxor Ltda. - Requerente
GrUic2 Luxor Ltda. - Processo deferillo.
Nv 320.950 - Marca Auto Loid Requerente Comércio e Indústria Bril
Loid Ltda. - Recorrente - Condoroil Tintas S. A. - Processo deferido.
NO 426.799 - Marca Carta Oro Requerente Destilaria Medeilin S.A.
- Recorrente - Encardi & Company, Ltd - Processo indeferido.
O Senhor Diretor
negou acerca r a-mio nos p edidosGeral
de reconsiderações apr esantados nos p rocessos abai-

MAIO OFIC:AL Seção III)
no mencionados, a fim da manter as
decisões anteriores.
Têrmos:
N9 406.200 - Marca Proteinovita
- Requerente Cristovão Colombo
Lisboa - Reconsideração - Laborterápica Bristol S.A. Indústria Quimica e Farmacêutica - Processo deferido.
NO 351.509 - Marca Ciepe - Requerente Ciepe S.A. Importadora e
Exportadora de Produtos Eletrônicos
- Reconsideração - Ivo Munia
Dantas - Processo deferido.
N9 316.897 - Marca Redumatic Requerente Redumatic Indústria e
Comércio de Acessórios e Veículos
Limitada - Reconsideração - Ibesa
Indústria Brasileira de Embalagens
S.A. - Processo deferido.
N9 374.256 - Marca Robomatic Requerente - General Electric S.A.
- Reconsideração - Transmatic S.A.
Indústria e Comércio - Processos
deferidos.
N9 413.382 - Marca Tape-O-Met/c
- Requerente - V. M. Corporation
- Reconsideração - Ibesa Indústria
Brasileira da Embalagens S.A. Processo deferido.
N9 420.100 - Insígnia Magna Ton
- Requerente - Magna Ton Rádio
Limitada - Processo indeferido.
No 347.860 - Marca Café Nacional
- Requerente - Café Nacional Limitada - Processo indeferido.
NO 486.003 - Marca Figura de Cegonha - Requerente - Edson Salgueiro - Processo indeferido.
N9 277.989 - Marca Herendmungary - Requerente - Artex Kulkereskedelmi Vallalt - Processo indeferido.
• N9 404.694 - Marca Diamente 'Requerente - Lanifício Kurado do
Brasil Ltda. - Processo indeferido.

mesmo não se tiver valido nenhum I
expediente da Seção
interessado, ficam notificados os roat
querentes abaixo mencionados a com-' de r:xanie Formal de Marcas
paaecerem a êste Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da primeiRio, de setembro de 1966
ra anuidade dentro do prazo de 80
Exigências
dias, na forma do parágrafo único do
art. 33 do Código paras que sejam exTermos com exigências a cum.
pedidas as respectivas cartas patenprir:
tes.
N9 500.425 - Societé de Prospecto
Privilég:lo de Invenção Deferidos
tion et D'Inventions Techiniques.
NO 500.729 - José- Moura Lessa es
N. 113.839 - Distribuidor de Ar
Comprimido para instalações pneumá- Filhos Ltda.
N9 500.911 - Delta Corretagem
ticas de freiagem com dispositivos de

ativação do freio motor, destinado em
particular à veículos - Fábrica Italiana Magneti Marelli S.p.A.
N. 120.141 - Processo Para a Preparação de N-5 Nitro - 2 - Purfurilideno - 3 - Amino - 2 - Oxazolidonas - Orgahell N.V.
N. 129.507.- Processo Para Preparar Ligas Ferrosas, únicas, possuindo
propriedades aperfeiçoadas e ligas assim produzidas - Crane Co., Companhia Norte Americana.
N. 129.933 - Aparelho Para Conformar e Comprimir em matriz, placas de material plástico, principalmente de cimento - Amianto - Giorgio Marchioli e Giuseppe Gremigni.
N. 130.713 - Processo para a fabricação de novos agentes acilantes
hidrosolúveis - Ciba Société Anonyme.

N. 130.997 - Processo para a produção de ciclo-hexanona a partir de
ciclo-hexanol - Inventa AG. Fur
Forschung Und Patentverwertung.
N. 134.055 - Privilégio de Invenção de processo de carburação e dispositivo carburador para motores de
combustão interna - Robert A.
Greene.
N. 134.250 - Processo para a preparação
de derivados de ácido aciloTERMOS
xifenoxi - Benzoico - Takeda CheN. 408.841 - marca Koinbi Rural mical Industries, Ltd.
- Requerente: Volkswagen do Brasil,
Exigencias
Indústria e Comércio de Automóveis
S.A. - Processo indeferido.
Têrmos com exigências à cumprir
N. 418.177 - marca Super-Vent N. 31.839 - Francisco Canhos.
Requerente: Indústrias Reunidas Max
Pedro Taguada, - Recorrente do
Wolfson S.A. - Processo indeferido.
N. 457.126 - marca Instituto Bio- termo - 31.839.
N. 120.821 - Fue Corporation.
chimico - Requerente: Instituto BioCompanhia Química Industrial de
chimico S.A. Paulo Proença - ProN. 121.843 - Lourenço & Braga
cesso indeferido.
N. 457.127 - marca Instituto Bio- Laminados - Opoente do têrmo 120.821.
chimico - Requerente: Instituto Biochimico S.A. Paulo Proença - Pro- Ltda.
N. 136.713 - Raymond Dewas.
cesso indeferido.
Laboratil S.A. Indústria Farmacêutica - No pedido de reconsideração
do despacho que indeferiu o pedido
de caducidade da marca: DEPO n. 127.132. Mantenho o despacho
ATOS
concessivo do registro.
Comércio de Tecidos R. Monteiro
S.A. - No pedido de reconsideração
do despacho "nada há que deferir no
pedido de prorrogação do têrmo
COLETÂNEA
n. 629.901.
Divulgação 139 962
De acôrdo com o artigo 1 da Portaria n. 27 de 26-5-966, publicada no
D.O. de 2 de junho de 1966, reconsidero o despacho de fls., a fim de que
seja sem pedido considerado tempesPliregin Ci4 V31
tivo, adiando-se contudo, a solução
para a época oportuna, ou seja, a que
o CPI, no art. 138 parágrafo único.
2?i, VENDA
•

INSTITUCIONAIS

Dixdsão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
RIA, 2 DE SETEMBRO DE 1986
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
Lei n. 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais 10 dias para eventuais
juntadas de reconsideração e se do
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INTel Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
-Agência I: Min...tério da 1-jazendo
kende -se a pedidos pelo Sereige
de Reembélso Pcietz9
Eua 21zasilia
Na Sede 4rb D 1 N.
weee..70:1

Administração de Seguros Ltda.
No 501.258 - Cirmak - Comércio
de Máquinas Ltda.
No 501.395 - Tipografia Timóteo
Limitada.
NO 501.445 - Textil Scavone S.A.
N9 ;":01.448 - S . A. Fabril Scavone.
NO 501.536 - Francisco da Silva
Araújo.
No 501.498 - Gráfica Paulicéa Limitada.
N9 50/.604 - Cia. Cinematográfica Rio.
No 501.610 - Imobiliária Alex Lia
miteda.
No 501.627 - Francisco Gomes
Soares.
N 9 501.643 - Macruz - Buchalla
S.A. Ind. e Comrécio.
NO 501.546 - Esgar! - Indústria
de Materiais de Construção Ltda.
NO 501.648 - Comirpe S.A. Comércio Imóveis e Representações.
NO 501.651 - Equipe Representações Comerciais Ltda.
N9 501.673 - Ind. de Jóias República Ltda.
N9 501.699 - Spot - Supervisão,
Productio e Orientação para a Televisão Ltda.
Na 501.731 - Carlos Augusto Miranda.
NO 501.817 - Indústria Metalúrgica Edison Ltda.
NO 501.341 - Imobiliária Gard&
nía Ltda.
No 501.342 - Organizeção Vinci.
NO 501.861 - José Antônio Filho..
NO 501.278 - T3rpe - Impressora
Tinográfica Ltda.
N9 501.944 - Dr. Wander S.A.
N9 501.955 - Panificadora São Judas Tadeu.
NO so1.957 - Dr. Jorge Belo Lyra.
NO 501.959 - Nilo Pereira Nogueira.
NO 501.987 - Adm. Carlos Gomes
Limitada.
NO 501.998 -. Entregadora Capital
T,irrataan
NO 502.003 - Lençóis Paulista
Agro - Industrial S.A.
No 502.016 - Excelsior - Representacões e Emp reendimentos Imo.
•biliários Ltda.
N9 502.115 - Cia. Química Rhoa
dia Brasileira.
No 502.150 - Sociedade de Representacões Profit Ltda.
No 502.251 - Farmotéénica Ltda.NO 502.268 - Máquina Sarandi 1Amitada.
N0 502.402 - Socitec - Sociedade
Civil Técnica Contábil Ltda.
NO 502.599 - Distribuidora Santa
Helena Ltda.
Na 502.617 - 3. D. Serviços Técnicos de Seguros Ltda.
1\79 502.621 - Onix - Administrei=
não Técnica de Seguros Ltda.
No 5 02.636 - Barreto Turismo Lflmitada.
No 502.638 - ShiguCai Yamme,
N9 502.641 .Nova
Nacional Ltda.
NO 502.633 - - MIO. Industrial da
Perfna dos - Jate
No 502.803
binp. FÉ/Mona-ira e2

C---3868 Sexta-feira 9
No 502.644 - Ajax Corretores da
Seguros S.A.
No 502.858 - Savam S.A. - Administração de Valôres Mobiliários.
N 9 502.920 - Marcenaria e Carpi p iada Zelina Ltda.
N 9 500.213 - Construtora Brasil
Ara -r i cana Ltda.
N o :r 00 . 219 - Laboratório Irataax
S. anenima.
N o F09.255 - Laboratório Climax
S. ananima.
N 9 snn.2a0 - Laboratório Climaa
•
f! , n i ma .
No nen.ses - Guanabafa Tiarv
?Ma.
-parteF90.718-EduaroJ geFa-

Te

500.747 - Eduardo Jorge Era.
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N9 503.797 - James North do Brasil P.A. - Equipamentos psra Segurança Industrial.
N o 503.798 - James North do Brasil S.A. - Equipamentos para Segurança Industrial.
No 503.801 - C.I.F.R.A. S.A.

Crédito Investimentos, Financiamento, Representações e Administraça.o.
No 503.928 - Geraldo Araújo dos
Santos.
N o 501.322 - Cuddle Knit do Eraál Malhas Ltda.
N) 501.31:3 - Cuddle Knit do
as Ltda. .
1\ 2.567 - Waldevino Francisco
.ic Lima.
No 501.646 - Construtora Brasil
Limitada.
N 9 501.871 - Confecções Finas
Apart Ltda.
N o 500.250 - Laboratório Climax
S. Anônima.
N9 500.393 - Maria Helena Franco
Chavcs.
N.° 500.409
Guataçara Mitoso

N 9 500.749 - Eduardo Jo rg e FeN o 500 900 - Aminadav Palatnik
rab.
brr h a rn Palatnik.
e
N9 F00.9 9 5 - Souvenir Artefatcs
de n011,Y)
N.° 500.754 - Gabriel Reis.
N 9 F01.100 - Líder - Corn4rcio.
N." 500.761
Osmar - Meira
Imnrirt , aão e Representaaôes Ltda.
Cia.
Limitada.
N." 501.026 - Agrotec - AgriN o F(1 1 . 1 3 9 - Malhaaia Anucern
N o 1101.190 - Lacticínios LM. Li- cultura, Técnica e Comercial . Lirnilada.
la 9 501.197 - Citep N.' 501.103 -- São Paulo Alpars
Irr a ^ -4.0 'I ara Tei va ira la nQ s , s ,f da.
gatas S. A.
s rn.915 - Nazaré da Silva.
N." 501 138 -- São Paulo AlparNo Fal.sa o - antonac Comerdal
gatas S. A.
de A 1 1 f rs,r. is Ltda.
N." 501.154 - ACIL - AssisNv sna.785 - Cerealista Guaranv
yr) 5e0.7"(1 - Ore. Té a alca ri a T eIria. e Com, Ltda.
lef fl a a,
N o 5e0.9 5 3 - Malas Propagando
B. AnAnima.
N o Snn. 9 1 "), - wé b a i -a de Artefatos
J1, 11'0+311~4 rrga Ltda.
N9 500 og n Tur vin,aens Repr„-fnnkIn e T aak ma Laia.
N 9 500.945 - Soc. Civil e Imobiliária Oreaon Ltda.
Cielerit Industrial
N o 436.007
Limitada.
N o 491.013 - Cerealista Regina Limitada.
N o 492.119 - Indústria de Espirais
e Defumadores Coroado Ltda.
ComisNo 492.918 - Cotcrcafé
sária e Torrefação de Café Ltda.
No 494.308 - Porcelanarte S.A.
Indústria e Comércio.
N o 494.418 - Angelo Vito Leva.
N 9 495.320 - Cinal - Companhia
Paulista de Lubrificantes.
N 9 498.965 - Christian Dior.
N 9 499.897 - Com p anhia Frigoríficos do Brasil - Frigobras.
N o 501.288 -- Emotion Modas Limitada.
N o 501.548 - Tubest Indústria de
Tubos Flexíveis S.A.
N o 501.608 - Pincéis Tigre S.A.
No 502.061 - São Paulo Alpargatas S.A.
• N o 502.405 - Lab. Lévrier Ltda.
No 502.407 - Lab. Lévrier Ltda.
N o 502,408 - Lab. Levrier Ltda.
N 9 502.409 - Lab. Levrier Ltda.
No 502.535 - Cia . de Tintas e
Vernizes R. Montem o.
de Tintas e
N o 502.536 - Cia
Verni7es R. Montesano.
N o 502.545 - American Marietta
S.A. - Tintas e Lacas.
N 9 502.553 - Republic S.A. In.dústria e Comércio.
No 502.587 - Sociedade Comercial
Tintas Ltda. Socotil.
N o 502.630 - Hidrowax Indústria
e Comércio da Escovas Ltda.
N 9 502.811 - Adega °tutelo Branco Limitada,
Licija Polak.
No 503.466
ComanNo 503.482 - Sanibra
dos Sanitários do Brasil Ltda.
No 503.764 - Persianas Holliwood
tabli tada .

Gerais Ltda. - Marca Compramobil - Classe 33 - Clichê publicado em 1-9-61.
N.° 501.962 - Carlos Eustachio
de Senna Moita - Marca Preferida - Classes 41, 42, 43, 44, 46
33 - Clichê publicado em 12
de setembro de 1961.
N.° 502.504 - São Paulo Alpargatas S. A. - Marca Bamba Classe 10 - Clichê publicado em
15-9-61.
Diversos:
. N.° 500.528 - Duráveis Indústria de Lonas e Luvas Ltda. Prossiga excluindo a classe 50
pela 38 e com exclusão feita pela

N. 501.986 - Hideo Furuya Prossiga na classe 8.
N.° 502.021 - Retificador:
União Ltda. - Prossiga substi
tuindo a classe 50 epla 38.
N.° 502.018 - Panificadora Vil::
Flor Ltda. -- Prossiga -zubstituin
do a classe 50 pela 38.
N:° 502.037 - Editora Abril Li
'Miada - Prossiga na classe 3:
Com exclusão feita pela seção.
N.° 502.017 - São Paulo Alpar
gatas S. A. - Prossiga com ex

N.° 501.412 - Cerealista Libaneza Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 501.413 - Comissaria de
Despachos Alvorada Lida. .-Pross ; ga substituindo a classe 50
pela 38.
N" 501.415 - Com p anhia Colonizadora Paulista do Vale do Tocantins - Prossiga substituindo a

N.° 502.289 - Comercial e Int,
portadora Roger S. A. -- Press'
ga na classe 38 exclu:ndo o artigr
folhinhas.
N.° 502.318 Comércio e Re
presentação Brasruber Ltda. -Prossiga coas exclusão de asseutm
para cadeiras e encostos, IfIminw
borracha para degraus.
N." 502.526 Produtos Contae
S. A. - Prossiga com esclusiis
indicada pela seção.
N.° 502.622 •---- Forma Droge
Vara Lida - Prossiga excluindc
a classe 50 pela 38.
N.° 501.632 •- IFIL. Imobiliá
ria Figueiredo Ltda. -- Prossigt
na classe 38 com exclusão buli cada pela seção.
N.° 502.641 --- Lanches Calunga
Ltda.'
Prossiga excluindo
classe 50 pela 38.
N.° 502.645 -- Bar e Lanche
TV 9 Lt ‘la. -- Prossiga substi•
blindo a classe 50 pela 38.
N.° 502.672 - Panificadora An
gola Ltda. - Prossiga substituin=
do a classe 50 pela 38.
N." 502.804 - Lojas Paulistas
de Utilidades Domésticas Ltda. -Prossiga substituindo a classe 5C
pela 38.
N." 502.808 --- .Ricordi Brasile'
ra S. A. Editorial e Comercial --

clusão de assovios.
N." 502.018 - São Paulo Alpar
galas S. A. - Pros!iga com ex
alusão indicada pela seção.
N.° 502.003 - São Paulo Alpar
seção.
N.° 501.390 - Panificadora Rio galas S. A. -- Prossiga na class)
Branco Ltda. - Prossiga substi- n." 38 com exclusão feita peb
seção.
tuindo a " classe 50 pela 38.

classe 50 pela 38.
N.° 501.419 - Soe. de Rcpresentaeées Hemape Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela
tência ao Comerciante e Industrial classe 38.

Ltda.

N.° 501.420 - Emp. de Areia

N.° 501.175 - fletir - Repre- São Paulo - Prossiga substituinsentações de Firmas Ltda.
do a c l asse 50 pela 38.
N.° 501.005 - Companhia Ci- • N.° 501.422 - Bar e Lanches

nematográfica Rio.
• N." 501.606 . - Companhia Cinematográfica Rio.
N." 501.007 - Companhia Cinematográfico. Rio.
N.° 501.638 - Leonel Dal Médico.
N. 501.688 - Cia. de Tintas
e Vernizes 1.1.
ontesano.
N." 501.652 - Gráfica 'Técnicos

Flor de Morumbi Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38
N.° 501.488 - Representações
Jesivera Ltda. - Prossiga com
exclusão indicada pela seção.
N.° 501.555 - São Paulo Alpargatas S. A. - Prossiga com exclusão de assovios.
N.' 5^1.556 - São Paulo Alpan:
galas S. A. - Prossiga .com exclusão indicada pela seção.
Unidos Ltda.
N.° 501.697 - Química IndusN.° 501.585 - Produtos Contact
trial Detroit Ltda

N.° 501.948 - • Nelson Gaito e
Heládio Fagunde s.
N.° 501.949 - Decorações Emprecal.
N.° 501.950 - Gostravel Brasitia.
N.° 501.952 - Fernando Borras
Neto e José Mias Filho.
N.° 502.741 - Francisco Fernando Febre.
N.° 502.743 - Transportadora
Marcia Ltda.
N.° 502.832 Domingos Alvares.
N.° 501.958 - David Augusto
de Avelar - Títulos de estabelecimentos Copacabana classes 41,
42, 43 e 50 - Clichê Publicado
em 12-9-61.
N. 502.002 - Planiconsult Planejamento Imobiliário Ltda. Marca Planicunsult - Classe 50 Clichê publicado em 13-9-61.
N. °502.515. - São Paulo Alpargatas S. A. - Marca Bamba Classe 50 - Clichê publicado em
15-9-61.
N.' 500.557 - Exp. e* Inip. Corea
- Marca Cofea - Classe 50
Clichê publicado em 1-9-01.
N.° 500.578 - Compramobil Sociedade Imobiliária e Compras
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S. A. - Prossiga com exclusão
feita pela seção.

N.° 501.579 - São Paulo Alpargatas S. A. - Prossiga com exclusão indicada pela seção.
N." 501.621 - ABCD - Ações
Brasileiras Comercial e Distribuidora Ltda.-Prossiga na classe 38
com exclusão indicada pela seção.
N.° 501.655 - Empório de Secos e Molhados Santo André Ltda.
- Prossiga substituindo a classe
n.• 50 pela 38.
N.° 501.658 - Auto Pôsto CamTio Grande Ltda. - Prossiga subs•
titnindo a classe 50 pela 3 8.
N.° 501.843 - Textil Assad
Abdalla S. A. - Prossiga com
exclusão de abjures, mortalhas e
mosquiteiros.
N. 501.858 - Sales Esperess
- Sociedade de Comércio e Promoção de Vendas Ltda. - Prossiga como indicado pela seção.
N.° 501 .980 - Elide° Furuya
Prossiga na classe 8.
N.° 501 . 981 - Cerealista Com .

o Agrícola São Sebastião Ltda. Prossiga sub-1iiiiindo a classe 50
p

ela 38.

N. 501.985 -•S.1.o
l',11)'() Lida. - Prossiga na elasw
" 33.

Prossiga substituindo a classe 81

pela 50.
N.° 502.833 -- Mesa Turismf
Ltda. - Prossiga substituindo
classe 50 pela 38.
N.° 502.839 - Bar e Lanche
Jordão Ltda. Prossiga Subçtftuindo a classe 50 pela 38.
N. 502.930 -- Contamec 'Impressos Padronizados Ltda. Prossiga lia classe 38 com exclusão feita pela seção.
N.° 500.483 - Produtos Plásticos Guanabara Ltda. -.com exclusão de aventais de ma:.
téria plástica elenço riara cabeça
de matéria plástica.
N.° 500.516 - Delta Produtos
Químicos -- Prossiga rum xelo
são de vernizes e óleos vegetais.
N.° 500.558 -- Magir fitairesenloções Lida - Prossigo substituindo .1 cia ,.se 50 peni 38.
N. 500.571; .- P.a). l'iyaor;a
Paine:r(as Lida. • - Pros,iaa
iduimb, .1 ela
5) ;)-la :1 n;.
N SC`:0.8 1A 1Frosd.,
1S
(I
,
cabelo).
N. 100 w.1
s",a
..•asaam.a ue: ac.uaaa-ajis
e tecnigrar.os).
171
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N. 501.013 Pincéis Tigre S.A.
(Prossiga-se com os exeraplares de
Lis. 3, 4, 5).
N. 501.070 - Montema Indústria
Comércio de Trefilados Ltda.
•(Prossiga-se com exc'usão de ralos).
N. 501.123 - São Paulo Alpargatas S.A. (Prossiga-se com exclusão
de armadilhas para caçar anima's).
N. 501.206 - Espanital - lndústala e Comércio de Artefatos de
Borracha Ltda. (Prossiga com exclusão de assentos para cadeiras).
N. 500.579 - Lanches Dois Amigos
Ltda. (Prossiga substituindo a el.
50 pela cl. 38).
N. 500.581 - Lanches Careca Ltda.
(Prossiga substituindo a cl. 50 pela
cl. 38).
N. 500.786 - Solar Comercial Importadora e Exp. Ltda. (Prossiga-se
substituindo a el. 50 pela cl. 38).
zN. 500.587 - Leocádio B. Cavalcanti. (Prossiga substituindo a cl.
50 pela classe 38).
N. 500,866 - Construtora Rodoviária Paranaense Rodopar Ltda.
(Prossiga-a esubstituindo a classe 50
pela classe 38).
N. 500.933 - Bar São Judas Tadeu Ltda. (Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela classe 38).
N. 500.934 - Restaurante e Piasana Portugalla Ltda. (Prossiga-se
substituindo a el. 50 pela cl. 38).
N. 500.935 - Mercearia 501 Ltda.
(Prossiga-se substiuindo a classe 50
pela classe 38).
N. 500.938 - Auto Peças Ousraões
Ltda. (Prossiga-se substituindo a
classe 50 pela classe 38).
N. 500.940 - Auto Posto Vila Alpina Ltda. (Prossiga-se substituindo
a classe 50 pela &asse 38).
N. 500.946 a a Soe.. Civil e Imobiliária Tibirlaales Ltda. (Prossiga
substituindo a classe 50 pela classe
38).
N. 500.959 - Cia. Santa Helena
Participacôes e Empreendimentos.
(Prossiga substituindo a el. 50 pela
classe 38).
. N. 500.960 - Ubiratan S.A. Participações e Empreendimentos. (Prossiga-se substituindo a classe 50 pela
classe 38).
N. 500.983 - Bar e Mercearia
Jurubatuba Ltda. (Prossiga-se substituindo a classe 50 pela classe 38).
N. 500.984 - Bar e Mercearia
Santa Rosa Ltda. (Prossiga-se substituindo a classe 50 pela classe 38).
N. 500.987 - Bar ABC Ltda.
(Prossiga-se excluindo a classe 50
pela classe 38).
N. 500.983 - Bentonit Ind. e Com.
Imp. e Exp. Ltda. (Prossiga-se excluindo a classe 50 pela classe 38).
N. 500.989 - Aparas Aracy Ltda.
(Prossiaa-se substituindo a classe 50
Pela classe 38)
N. 500.991 - Depósito de Materiais para Constataeões Sao Cristóvão
Lida (Prossia,a-se substituindo a el.
50 pela classe 38).
N. 501 003 - Mirada Aparelhos
Eletrônicos Ltda. (Prossiga-se com
exclusão indicada pela seção). •
N. 501.0'28 - Eletrônica Grradin
Inclastrid, e Comércio Ltda. (Prossiga-se com exclusão indicada pela
seção).
N 501.108 - São Paulo Alpargatas
S.A. (Prossiga-se com exclusão Indicada pela seção).
N. 501.121 - São Paulo AlpargaO.A. (Prossiea-se com exclusão

indicada pela seção).

N. 501.310 - Rubens Manso.

(Prossiga-se com com exclusão de assentes para cadeiras).
N. 501.512 - Artefatos de BorraCha Arbor Ltda. (Prossiga-se com
exclusão de aros para veículos).

N. 601.715 - Rubens Manso.
(Prossiga-se com exclusão de assoe-toa para cadeiras).

N. 502.031 - Sorol S.A. Refinaria
de Óleos Vegetais. (PreasSa-se com
exclusão indicada pela seção).
N. 502.307 - Cia. Química Industrial Cil. (Prossiga-se com exclusão indicada pela seção).
N. 592.307 - Cia. Química Industrial Cil. (Prossiga-se com exclusão
ind'eada pela seção).
N. 592.460 - Indústria Química
Sulfatal S.A. (Pross i ga-se com exclusão indicada pela seção).
N. 502.548 - Agrobras Comercial
e Importadora Bras i leira S.A. (Prossiga-se com exclusão de enroladores
de cabelos elétricos).
N. 502.653 - Season Ind. Eletrônica Ltda. (Prossiga-se com exclusão
de aviões).
N. 502.764 - G l asurit -Werke M.
Winkeanenn Akti s naesellschaft. (Proriga-se com exclusão de tintas,
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N.° 501.188 - Auto insto São
João Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pele
N.° 501.222 - Organização Daymira Ltda. - Prossiga-se substituindo" a classe 50 pela 38.
N.° 501.227 - Ferpan Comércio
e Indústria de Ferramentss S. A.
- Prossiga-se com exc:usão indicada pela seção.
N.° 501.229 - Ferpan Comércio
e Indústria de Ferramentas S. A.
- Prossiga-se com exclusão indicada pela seção.
N.° 501.953 - .T osé Caseiro Faria da Silva - Prossiga-se com exclusão da classe 50.
N.° 502.060 - São Paulo Alpargatas S. A. - Prossiga-se com ex-

N.° 502.168 - Marca - Fábts.
Ias Semanais de Casa Editóra
chi Lida.
Ltda. - Classe 32
Clichê
publicado em 13-9-61.
N.° 502,508 Marca - It-tuba
de São Paulo Alpargatas 5 A Classe 5 - Clichê publicado em
15-9-61.
N.° 502.509 - Marca - liamba
de São Paulo Alpargatas S. A. Classe 13 - Clichê publicadi) em
1 :)-9
N." 5(12.5 1 1 -- Marca -- Bamba
de São Paulo Alpargata; S. A. Classe 4 -• Clichê publicado ene
15-9-61.
N.° 502.522 - Marca dc São Paulo Al t lar ta daS S A • -

Classe 40 -- Clichê publicado em

15-9-61.
clusão indicada pela seção.
N.° 502.524 -- Marca - liamba
vernizes, laca e cola).
N.° 502 671 - Panificadora São
N. 500.057 - Artefatos de Couro Pedro Ltda.. - Prossiga-se subs- de . São Paulo Alpargalas S. A.
Andorinha Ltda. (Prossiga-se na cl. ti t uindo a classe 50 pela 38 - Classe 38 - Clichê publicado cor
39 com exclusão indicada pela seção). Classe 5 - Marca - São Pedro 15-9-61.
N. 500.069 - Imabil i ária Eldorado
Ltda. (Prossiga-se com exclusão in- - Clichê nriblicaelo em 19-9-61.
N. 502.816 -- Marca - Credito
N.° 502 512 - São Paulo Alpar- Instantaneo de A Sensação Modas
dicada pela seção).
gatas
S.
A.
Prossiga-oe
com
S. A. - Classe 9 - Clichê puN. 500.071 - Organac Organização
Nacional de Compras Ltda. (Prose exclusão de assovios - Classe -9. b li cado em 19-9-61.
sega-se com exclusão indicada' pela - Marca - Bamba - Clichê puN." 502.981 - Marca Conclua do
blicado em 15-9-61.
seção).
Federação das Cooperativas de
Produtores de Mate Amambai Lto
N. 510.217 - Indústria MetalúrgiRetificaeão de clichê:
mitada - Classe 43 - Clichê puca Padronarte Ltda. (Prossiga-se
N.° 499.778 - Marca - flau- blicado ern 21-9-61.
substitu i ndo a classe 9 pela classe 6).
tins]
de
Laboratil
S.
A.
Farma
N. 500.287 - Móveis Tenerman
N. 501.224 - Marca Jociac
S.A. (Prossiga-se com exclusão de cêutica - Classe 3 - Clichê pu- Marniona Flamoni Ltda. - Classe
c l asse 50).
blicado em 30-8-66 o clichê saiu n." 36 - Clichê publicado em 5
N. 500.682 - Indústria Metalúr- trocado.
agaslo de 1901.
gica Fortaço S.A. (Prossiga-se com
N.^ 500.024 - Marca - Distriexclusão d emáquinas batedeiras).
Na 501 220 Marca - A pasarn
N. 500.684 - Indústria Metalúrgi- buidora Campos Ltda. - Classe
ca Forjaco. (Prossi a a-se com exclu- n." 33 - Clichê publicado em 30 de ADasam S. A Indústria e Co.
Mérd0 - Classe 15 - Clichê pude agústo de 1901 para titulo.
são de cerburadores).
blicado em 519 01.
N. 500.752 - Auto Brake São JuN.°
501.671
Titulo
Auto
das Tadeu Ltda. (Prossiga-se subsN.° 5 01.2 3 0 - Marca - Farpara
Elétrica
São
Cristó%
o
de
GonçaL- de Ferram Comércio e Indústria
tituindo peças e acessórios por parves Aguilera Ltda. - Classes 8, de Ferramentas S.
tes integrantes).
A. - Classe ti
21, 39 e 47 - Clichê publicádo em - Cl i chê aublicado
N. 501.029 - Ivo Dani10 Albacci. 11-9-61.
em 5-9-61.
(Prossiga-se com exclusão de bujões).
N."
501.001
Marca
- Goul.
N. 501.032 - Ivo Danilo Albacci.
N. 502.105 - Marca - Disco
(Prossiga-se com exclusão de bujões). Jornal de Oscar Gomes Cardim - san de Comercial Goulsan S. A.
3 -- Clichê Publicado
N. 501.104 - São Paulo Alpargatas Classe 32 - Clichê publicado em pmClasse
8 - '1 c,
S.A. (Prossiga-se com exclusão in- 1 3-9- 6 1.
N." 502 500 - Marca - liamba
dicada pela seção).
N-.° 502 127 - Marca - Papa- , a• San P abto Alpargatas S. A.
N. 501.180 - Duker - Soc. Técnica e Adm. Ltda.
(Prossiga-se cinza de José Poubel - Classe 44
clichê publicado cru
substituindo a cl. 50 pela el. 25).
- Clichê publicado em 13-9.61.

I

)
'

Gr

9Ã

A.OS

8

:Nr=
DIVULGAÇÃO N..

769

Preço: Cr$ 2
A VENDA o
Nn Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alven.
Agência I: Ministério da Fazenda
Em Brasília
Na Sede do D .1. N.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reeinhislso Postal

N." 502 523 - Marca a a S em ramal Al p argatas S. A.
_ clichê ooblics do ene
1e O RI
NZ °
90 - Marca - Copems
de Feder1-n
Cormerativas do
"- a rlaiae ae rl
tata Anannbai
d
4 - Cliabê
' , ' , ailehe em 21 9 61,
lnr,0 503 7l- Marca - Jolano
iadmin 1 0railora Predial Jatape
Lida. - Classe 16 - Clichê PUS ' '''do em )0.9-R1.
N.° :104 618 - \hired - Univere
ril Ardo Mecânica de Pedro V
,lasse 33 - Cliche pu' ,1 'eari, em a-10-61.
N. 504 6 9 9 -- Marca Bcrvely
Serralheria 1.1~11 y LI (Ia. r laeea 16 - Clichê publicado era
^nitp

n

rh,.cr

1

a 1(1.61.

501 144 - Ti t nIn - Sele Le' meg de Rio 9aulo Al p argatas S. A., •

- Classe 33 - CHOC publicado

em

N.^ 501.1135 - Marca - Bola

no R Ade de Geraldo Borges

Classe 32 -- Clichê publicado eut
5-9-01.
N.° 501.973 - Titulo - Usina
Sol Tinturaria de Nabil Abria!
rih & Irmãos - Classe 33
Clichê publicado em 12-9-61.

3870 Sexta-feira 9

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

11nn•••n••n..

Setembro de 1966

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aceirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Nacional da Propriedade. Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Têrmo n.° 740.714, de 18-3-1966
Solvitlro Comercio e Beneficiarucoto
Vidros Ltda.
São Palha

S O LVIDRO C OMÉRC TO
E BENEFICIAMENTO
DE VIDROS LTDA .
Nome Comei Liai
"– Termo n.° 740.715. de 18-3-1966 —
Solvidro Comercio e Beneficiamento de
Vidros Ltda.
São Paulo
S

OLVI_DR O

Indústria Brasileira:

Classe 23
Para distinguir tecidos eia geral, tecidos paia confecções em gerai. paia
cape,,e.rias _ para artigos de cama e
mese: Algodão, Alpaca. cânhamo, ce,
caroá, casimiras, fazendas e
dos em lã em peças, juta, lersey, linho.
nylon,
paco-paco.
percalina.
rani
rayon. seda natural, tecidos plásticos
tecidos impermeáveis, .tecidos de pata;
couro e veludos
•Tenno--n° 740.718 -- de 18-3-1966
(L :ur,:ogação)
Chocolate Uulcora S.A.
São Paulo

Glasse
Vidro comum, laminado tr3..ialtia,..t
o
em tOdas as formas e preparos, vich,
cristal para todos os tais, vidro indus
• Cla:se 41
tilai, com telas de metal ou composiSinal
de propaganda
ções especiais. ampolas, aquários, as.
D adeiras almofarizes, bandeias, cube
Termo n.' 740.719, de 18-3-1966
tas cadinhos, cántaros, cálices, centro Fundo Especial de Pesquisa e Aperfeide :lesa. cápsulas, copos, espelhos, as
çoamento em Carchologia — FEPAC
carradeiras, frascos, fôrmas para do
fôrmas para fornos, tios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste
jarros, jard.neiras, licoreiros mamadei.
rés, mantegueiras. pratos, pires, porta.
jóias, paliteiros, potes, pendentes pe.
destais. saladeiras, serviços para rf•
frEscos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
sas, vasos vasilhames, vidro para vidraças . vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
•
Classe 33
:t iraras
Sinal de Propaganda
Termos na. 740.716 e 740.717, de
Termo n. 5 740.720, da 18-3 1966
18-3-196
6
Fundo Especial de Pesquisa e A p erfeiSão Paulo
çoamento em Cardiologia — .IeEPAC
São Paulo

AMP17 RIAS
Indi3trja Bra 1. eira
Para 11:11,igiiir:

Artigos

de

vestuário

FUNDO ES PEC I AL DE
PESQUISA E APERFEIÇOAMENTO EM CARDIOLOGIA FEPAC

e roupas imas em geril: Agasalhos
aventais. alpargatas, anáguas, blusas.
Nome Civil
botas, botinas, blusões, bóinas: babaTermo
n.°
740.724,
de 18-3-1966
douras. bonés,
bonés. capacetes, cartolas, caraDr. José IVIollica
puas. casacão. coletes. Japas, chales
cachecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos. CeiVIQ
BRODINO
de senhoras e de crianças, calções, cal Classe 41
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paças. camisas, camisolas. camisetas Um produto para caldos emhalado em
massa de macarrão e sopas em geral
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
mias, casacos, o:lindos. dominós, acharTermo n.° 740.725. de 18-3-1966
pes. fantasias, fardas para militares. co.
(Prorrogação)
legiais, fraldas, ga/ochs. gravatas, ela%
Comércio e Propaganda Especializada
ros. fogos de lingerie, sue.rt, laqués,
São Paulo
luvas. ligas, lenços. mantem, meias,
letós. palas, penhoar, pulovet. pelerinas.
Pro rrogaç "ao
penas, pouches. polaina& pijamas, pu.
riba& perneiras, quimonos, regalos
TO — TO
robe • de chambre.- rottpão. sobretudos
Stiapens6rios. saldas- de banho, sandálias

Incide fria Brasileira

aneterea abortai, sunga*, stolaszon siada
Muna, turbantes, - tertloar untfOrtnert.
e vestido..

Termo n.' 740.728, de 18-3-1966
_Hely Jorge de Carvalho
S. P31.1!,

VERITAS

P POP ROGAÇÃO
lnITE /6,4
vagiam os .

Classe 8
Discos

BABASSU
51
TRAUMA

tu NÓS OCO BANA11111

Termo n. 9 140.726, de 18-3-1M
(Prorrogação)
Comércio e Propaganda Espada/á:ida
São Paulo

PRORROGAÇÃO

S.A.

•

Termo n.5 740.722, de 18-3-19(36
(Prorrogação)
Refinadora cie Ocos brasil S.A.
são

Sociedade Anônima.

Classe 39
Chupetas

Classe 41
Manteiga vegetul eedfaida do côco
babassú
Termo n.° 740.723, de 1S-3-1966
(Prorrogaçao)
VV. Rolf Kaesemodel

0020,,
nf4')
v

PRORROGAÇA0
Sociedade Anônima
Classe 39
Chupetas
Termo n. o 740.727. de 18-319U
(Prorrogação)
Comércio e Propaganda Espedalizada
São Paulo

91,-0

(HOU ST R IA BRASILEIRA
Classes: 24 e 33
Titulo de Estabelecimento

.400fWeks),"

Termo n. o 740.721. de 18-3-1966
Pia Sociedade SãoPaulo
São Paulo
PRORROGAÇÃO
-

Ne

Sociedade Anônima
Classe 39
Chupetas
Termo n.° 740.731 ,de 18-3-1966
Gráfica Novimar Ltda.

Classe 32
São Pr,r,,,

Um folheto com assuntos religiosos
Termo n. 5 740.732, de 18-3-1966
Alfa — Caldeiraria e Montagens
Industriais Ltda.

NOVIMAR
INDOSTRIA BRASILEIRA

ALFA

Classe 38
.Agendas, ações, btoocs de p,..pel para
cartões, calendarios, embalagens de paClasse 33 •
pel e papelão, envelopes faturns. fichas.
Reparação e montagens de caldeira e:•a-, papelão: papel em fálhas. apólices. chie.
prestação. de serviços , profiSsionais liga- ques. duplicatas. debêntures: letras de
dos a montagem e desmontagem dee ,carnbiá, notas fiscais: notas pronsiss&
máquinas industriais
rias. recibos e' prissa,a
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Termo n.° 740.729, de 18-3-1966
(Prorrogação)
S.A. Fabrica de Linhas Alete
Marconcini
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 22
Fios e linhas de tôda espécie
Têrmo n.° 740.730, de 18-3-1966
fieralco Importação e Exportação Ltda.
São Paulo

'CERAWO I4PORTA-74\
ÇAO E EXPORTAÇXO,
LTDA.
Nome Comerciai
Têrmo n.° 740.733, de 18-3-1966
Alfa — Caldeiraria e Montaaana
Industriais Ltda.
São Paulo

CALDEIRARIA ff
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTOX.
At.rk

Nome Comercial
Termo n. o 740.734, de 18-3-1966
Companhia Vinícola Rio Granden,se
Rio Grande do Sul
PR0RROGAÇA0
~moo
gemerfl114

1021
-VISO

72
,

OS

"

-

MIOS

parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Ri/ha, latão
em %lha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, • limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
coieugado e zinco liso em fólhas
Têrmo n. o 740.736, de 18-3-1966
Maria Luiza Senna Caronti
Minas Gerais

! 'E

cola VERO

- Alta-Cost ura, "
t 's corte____

Glasse 42
Vinhos de seu comércio e indústria
Termo n.° 740.735, de 183-1966
Matinox — Comércio e Importação
Limitada

MATINOX
Classe 5
Aço em bruto, aço prepark,do, aço
doce, aço para tipos aço lundido, aço
parcialmente p reparado cimento merefinado, bronze, bron7e em bruto ou

registro requerido

de senhoras e de crianças, ca l çõet, calTérmo ' n. 9 740.743. de 18-3-66
ças, camisas, camisolas, camisetas, Palhinha S. A. Indústria e Comeicio
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
dc Bebidas em Geral
pra, fantasias, fardas para militares, co.
São Paulo
sfegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas, laquês,
(, PRORROGAÇÃO..
luvas, ligas, lenços, mantôs meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paiet6s. palas, penhoar, p ulover, releriam,
QUANDO
•
peugas, ponches, polainas, pijamas, puPALHINHA CREU '•
nhos, perneiras, quimonos, tbialos,
t O
robe de chambre, roupão, sobretudos,
RESFRIADO CORRS)
aispensórios, saldas de banho, sandálias,
A ALEGRIA VOLTA,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniA TRISTEZA MORRE'
formes e vestidos
Termo n.° 740.740, de 18-3-66
Cosmofone S. A. Indústria Eletrônica
•
Classe 42
São Paulo
Indústria e couvSrcio de conhaque
rermo n. 9 740.744, de 18-3-66
José Carvalho Costa e Rogério•Fabiano
Pereira de Souza
Guanriban"

e

;l11

Indústria Brasileira

Classes: 15, 25, 33, 34 e 36
Artesanato em geral, atelier (alta-costura), cerâmica, confecções de roupas,
Classe 8
corte-alta costura, estamparia, figurinos,
Ventiladoles
•
manequins e mdoêlos
Têrmo n, 9 740.741, de 18-3-66
Tèrmo n.° 740.737. de 18-3-1966
Manufatura de Artigos de Borracha e
Maria Luiza Senna Caronti
Plásticos 'Page' S. A.
Minas Gerais
São Paulo

PRORROGÁCÁO

O REI DAS DROGAS',
Classes: 3 e 48
Título de estabelecimento
Termo n.° 740.746 de 18-3-66
Cariri Industrial de Cleos S. A.1
Ceará

CAR1R1
.11c ústr ia

't
rasbeira

MAK/FATURA PE

Classe 46
Agua sanitária; anil; amido; azul d
ÁSTICOS »
prússia e ultramar para a lavadeira
Figurinos, livros impressos, máodos, reabrasivos
quando para conservar ou pa
vistas, anúncios em jornais, programas
'PAGÊ",i S/A ;7lir. cêra para assoalho, composições ps
radiofônicos e d etelevisão
ra limpar maquinismos; detergentes; dia
Têrmos as. 740.738 e 740.739, de
solventes para gordura; graxas par
18-3-1966
Nome comerciar
calçados; liquidos para tirar manchas
Cia. Textil Brasileira
branquear roupas; palhas e palhinhas d
Térmo n.° 740.742, de 18-3-66
São Paul,
Palhinha S. A. Indústria e Comércio aço; soda pala lavanderia: sabão ea
pó; sabão comum; sebo; saponáceos
de Bebidas em Geral
velas
São Paulo
Termos as. 740.748 e 740.749, de
PRORROGAÇÃO
18-3-66
Carlos Leonam Qosado Penna
(; t irrha*a
indústria Brasileira.
o
Glasse 23
Indústria
Brasileira:
Para distinguir tecidos em geral. tecidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
Classe 1
mesa: Algodão, alpaca, cânhmo cetim,
Álcool
caroá, casimiras fazendas e tecidos de
iâ em peças. juta. jersey; linho; nyion;
Termo n.° 740.745, de 18-3-66
Campos & Duarte
paco-paco: percalina: ratai: rayon; seda
Guaaabara
natural; tecidos plásticos, tecidos mapertneaveis. tecidos de pano couro e
RESTAURANTE CAFÉ E
veludos
DESPENSA A, LVEAR
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
"FLôR DO MAR"
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
DE PAQUETÁ
aventais. al p ercatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas baba.
dauros. bonés, capacetes . cartolas caraClasse 32
puças casacão. coletes. capas. • chales
Clases: 41, 12 e 43
Para distinguir: 'Almanaques, emendei
-..achecols calçados. chapéus, cintos.
Titulo de cstabe!,.cimento
cintas, combinac&s rornin ,,,c rale?.
anuários, álbuns impressos, boletins, CO

ArrriGo-sBO RRACHA E PL

PAI HIN

O**

concessão rio

r

RO'

CANA RI Ni H01)
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alogos, edições impressas, revistas, órTérmos as. 740 752 a 740.754, de
gãos de publicidades, programas radio18-3 66
fónicos, rádio-televisionadas, Peças ':eaCarlos Leonam Posado Pema
trais e cinematográLcas, programas
Guanabarcircenses
Classes: 8, 9, 11, 12, 13 15, 17, 21, 23,
15, 26, 27, 29, 32, 33. 36, 37, 39, 48 e 49
Acessórios e aparelhos domésticos insrumentos musicais, terramentas e pequetos artigos de aieais, betões, alfinetes
e artigos de armarinho; bijouterias, artefatos de' cerâmica e percelana, artigos
para escritório, vekulos e suas partes
integrantes; tecidos em geral, im.-...gens,
gravuras e estampas, a-tefatos de madeira e de palha, ,,• srovas, prospectos,
boletins e publicações em geral, programas escritos e falados. presz-çá" de
serviços artísticos, projetos e idéias, artigos de vestuário, de eram e mesa, paCA NA RI NHLD
péis em branco; perfumarias e artigos
INDUSTRIA
para esportes em geral, para caça, ir-sca
BRASILEIRA
e outros fins deportivos
Tèrmo n." 740.747, de 18-3-66
1Class2 2a
José Luiz de Sá
Esculturas, estátuas. estatuetas manequins, pintt.ras, selos
Perimi-aba: o
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, cpacetes, cartolas, carapuças. casacão coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharINDU5TRi4 BRASILEIRA
pes fantasias, fardas para militares, coClasse 28
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorColas
ros, ogos de lingerie, jaquetas, laquês
luvas, ligas, lenços, mantôs, meias;
Térmo n. 9 740,7'50, de 18-3-66
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paMauricio da Costa Araujo
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
Guanabara
peuges, pouches. polainas. pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudoe,
suspensórios, saída de ',anho, sandálias,
id Á
meteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes, tentos, uniformes
e vestidas
Classe 32
Classe 49
Para distaiguir; Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletim. ca- Para distinguir: Jogos, :minguados, pastálogos, edições impressas, r . v 1 stas, ór- satempos e artigos desportivos: Augâos de publicidades, programs radio- tomóveis e velculos de brinquedos, arafônicos, rádio-televisionadas, peças tea- mas de brinquedo, baralhos, bolas para
trais e cinematográficas, programas todos os esportes, &macas, árvores de
natal Oacalhos, discos de arremesso
circen.sez
desportivo figuras de aves e animeis,
Têrmo n.° 740.751. de 18-3-66
logos de armar, jogos de mesa, luvas
Staff Presa — Ag. jornalística Ltda, para espte, miniaturas de utensilios
domásticos, máscaras paar esporte, naGuana1 ara
dadeiras, redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Tèrmo n.° 740.755 de 18-3-66
Sala mão Rublo
Olha Que Coisa Mais loida
Rio de janeiro

II

,.STAFF-GIRL»

Classe 32
Para distaiguir: Almanaques, ageiKlas,
anuários, álbuns impressos, tnsu-~, gaYálogos, edições impressas, revistas, 6rgã'os de publicidades; programas radiofônicos, rádio-televisionadais, peças teatra's e cinematográficas, programas
circenses

Têrmo n.° 740.756 ,de 18-3-66
Ciba Sociére Aronyme
Suiça

tL,FAMEX
Class .? 3
Preparados tarsos cèuticos
Térmo n. 9 740.761. de 18-3-66
Administradora Cllem S. A.
Gunnabr.ra

llindústrria

cortar árvores, para espalkr p.A.a
pinar, Máqu:nas combinz.das para Sc.
mear e cultivar, de desbanur, ;.)ara
sacar, máquinas e ancinhos p:ita 1 evrc.,
gens, máquinas toscadorii
rua mecani cas, raladores mcad teus;

los compressores para a agr..
sachadeiras, semeadeíras. se, aCeit'dr.
marcadores de Wrra tosndo, or 'e
ma, tratores agricolas.
r M:"
máquinas agrical:an
Tèrmos ris. 740.739, 740./60 e 740.874
de 18-3-66
Andreas Stih MasJim,afabrik

rasileira

Classe
Corre ta cens, incorporações, com isseos,
investimentos, e administração de bens

móveis e imóveis
Têrmo n. 5 740.757, de 18-3-66
Andreas Stihl Maschinenfabrik
Alemanha

.Serras de correm nuatoriz, d. ajeita,
das por motos' a gasolina e ar motor
elétrico, correntes para g ra ras, trilhos â
guia e pinhões para as sinas de cor<
Tente motorizadas dispositivos acessórios::
para serras de concente motcwizadas,
saber: dispositivos para furai: o sole,
mecanismos para furai madeira dispo,
sitivos ekRricos para ah para correr&
Yes de seiras
Classe
Presas matina ;_s diou,tp os aniuLclore,
separadores, dispos , tivt,r manuais pwa

afiar, para cerrardes de se-las
Classe 7
Dispositivo;; e máquinas para a !fluí?,
Classe b
ção das plantas
Serras de Corrente motorizadas e suas
partes integrantes; fura Aoras para maTêrrnos as. 740.764 e 740.765, d.
deira e para minérios
18-3-66
Nicola I. M. Somma
Tèrnio n. 9 740 753, de 18-3-66
São Paulo
.Andreas Stihl Maschinenfabrik
Alemanha
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meClass:
cânicos e empilhadores combinados,
Fibras para material•elétrito
arrancadores mecânicos para agriculClasse '21
tura, batedeiras para ceerais, bombas
Fibras para automóveis
para adubar, ceifadeiras. carpideiras
Têrmo n.° 740.762 de 18-3-68
ceifados para arroz, charruas para agriEditôra Artenova Ltda.
ccltura, cultivadores, debulhadores,
destoc.dores, desentegradores; esmagaGuanaba
dores para a agricultura escarrificadores, enchovadeires, facas para máquinas agrícolas ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dêstes, máquinas batedeiras para
agricultura máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
fundir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura máqcinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas
roçar, de semear; para asfaltra; dtorquir. de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para - adubar para
5
Classe 41
agitar e espalhar palha, para colher
32
Ingredientes de alimentos e seus prepa- algodão, para colher cereais máquinas fPaia
dist mm r: Almanacmes,
rados para g er servidos num restaurante amassadoras vara Nus
agrícolas de 1 anuários, álbuns impressos, noletrk
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logos, edições impressas. revistas. órBãos de publicidades. p• ogramas radio;únicos, rádio-televisio-,adas, peças teatrais e cinematogr`fica.s, programas
eira. ases
Têm n.° 740.753, de 18-3-66
E. Silo yséa

Termo n.° 740.771, de 18,3-1966
E. Ferreira e Filhos Indústria e
Comércio S.A.
Rio de Janeiro

TA UB

Gunnal.,ira

INDÜSTRIA BRASILZOIA

Indústria Brasileira
kIRORMGA*1)

Termo n.° 740.776, de 18-3-1966
Torrefação e Moagem de Café Tamoyo
Sociedade Anônima
i
'
Guanabara

Classe 41 •
Gordura de côco e óleos
Termo n.° 740.772, de 18-3-1966
Irmãos Bambokian
São Paulc,

o

Classe 41
Massas alimentícias, pizzas, doces, geléia, cocadas, Box, biscoitos, pão de fôrma, bôlos, condimentos, canela, pimenta
e essências para bolos
Termo n.° 740.777, de 18-3-1966
João Oliveira — Editóra
Guanabara

o

Incksatie i:,z-FLgUefre,
o
Classe 10
. Anhos da classe
W:mos na. 740.766 e 740.766, de
18-3-66
Nicola I. M. Solama
São Paulo

EYE
Classe 8
Fibras para material elétrica
Classe 40
Fibras para móveis em geral
'Parra° n.° 740,768, de 18-3-66
lindústria de Fios Novelspuma Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados
Termo n.° 740.773, de 18-j-I966
Irmãos Bambokian
São Paulo

MS 1.
,Indústria

rasileirk

Classe 36
Calçados
Termo n.° 79.774, de 18-3,1966
Civisbrás — Comércio e Indústria de
Vidros São rás Ltda.
Guanabara

Classe 39
Revista de modinhas
Termo n.° 740.793. de 18-3-1966
Banco Frizzo S.A.
São Paulo

MZZO
Classes: 1 a 50
Insígnia

Termos na. 740.778 a 790.784, de
18,3-1966
Dominium S . A. Indústria e Comércio
São P;iuso

int:hist/4a itrasileiroal
Classe 12

rNDÚSTRIA

BR111RA.

Classe 22
Fios em geral
Termos os. 740.769 e 740.770, de18-3,1966
F,. Ferreira e Filhos Indústria e
Comércio S.A.
Rio de Janeira

Alfinetes, agulhas, botões, cadarços, colchetes, cós, dedais, elásticos para roupas
enchimentos, fivelas, golas, ilhós, miudezas de armarinhos, palas e presilhas
. Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acarchoados para camas. coldass. co.
berrares, esfregões, fronhas guardanapos. 10503 bOrda "in-s. Jogos de toalhas,
Classe 14
lençóis, mantas na . . camas Danos para
Vidros planos e vidros em geral
casinha
panos le matos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de meu, toaTermo n.9 740.775, de 18-3-1966
Civisbrás — Comércio e Indústria de lhas para jantar, toalhas para chã e
café. toalhas para banquetes. quartilVidros São Brás Ltda.
•
(cobre pão)
Guanabara
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de matsrial
plástico e de nylon: Reclp:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegeta:8: Argolas, açucareirds
armações para ócelos, bules, bandejas,
Indústria Brasileira"
bases para telefones. baldes. 'aclas Usas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
_ Classes: 8. 14 e 25
Fabrica(jio e venda de abat-jours, glo- caixas para acondicionamento de alimentos, caixa de mater:al plástico cara
bos. vidros e estatuetas de vidros

rás

Indústria

Brasileira

Classe 2
Inseticidas
Classe 91
Gordura dc cõco e ,:ileos

baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para. álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para celas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos, coadores para chá.. descanso para
pratos, copos a copinhos de plásticoos
para soraeees ca:xinhas de plástict
para sorvetes, colherinnas, pasinhas, •
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dr, plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorveres, estojos para objetos, espamas de
nylon, esteiras, enfeites pare automóveis, massas antl-ruidos, escoadores de
tratas, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, sacas. guarnições gansa!"
niçôes para porta-blocos. guarniçõeg
para líguidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarniçõeb de material plástico para utensillos e elbjetos,
guarnições para bolsas, garfos: galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:ras, mantegueiras, melas
orinóls, prendedores de roupas. puxada
esde móveis, pires, pratos paliteiros, pás de cosInha, pedras pomes artigos protetores para documentos. puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nigue:s, porta-notaa,
porta-documentos, placas, rebites codinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos. tigelas; --,wstubos para ampolas, tubos para seringas, traveses. tipos de material plástico, sacolas, sacos, sagu:nhos, vasilhames, para acondiciinamento, vasos, si!.
caras, colas a frio e_ colas são incluídas
em outras classes, para borracha. para
corrumes, para marceneiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, camurças, couros, vaguttas, pelicas, e ar,tetato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-ble,
cos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquels, pastas, pulseira
de couro, rédeas. selins, sacos para via.
geai, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agenda*,
anuários, álbuns impressos, boletins, ca.
tálagos, ediç&s impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças teatrais a cinematográficas, programas
circenses
Classe 22
•
Para distinguir: Fios de algodão, diabamo, jt/ta, IN, nylon, fios plásticos fios
sintéticos, fios de seda natural e rayon,
para tecelagem, para bordar,, para costura, tricotagem e crochè. Fios e linhas
de tôda espécia fios e linha,: para
pesca, linhadas de aço para pesca
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral,' tecidos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos, de cama sa
mesa: Mgodão, a lpaca, cânhamo, ceda,

1
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earoá. casimiras, fazendas e tecidos de
sã em peças. juta, jersey, linho. nylon,
;saco-paco, perca-lina, sarai, rayon, seda
:saturai. tecidca plásticos, tecidos impasmeáveia tecidos de pano corro,
veludos
Termos os. 740.785 a 740.792, de
18-3-1966
Dominium S.A. Indústria e Comércio
Sãi P:.1.110

Class., 12
?aro distinguir artigos de metal co
murn e miudezas de armarinho: Alfi
3etes, alfinetes de segurança, agulha:
argolas, botões, colchetes, dedais, five
e fechos corrediços, garras, grifas
de metal para enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas, tuissangas e presilhas
Classe 23
?ara distinguir tecidos em geral, tecios para confecções em geral para
'.. s.ipeearias e para artigos de cama e
áaesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
laaroá, casimiras, fazendas e tecidos de
em peças, juta. jersey. linho, nylon,
percalina, rasai, rayon, seda
ssaaálral, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis tecidos de pano couro.
veludos
Classe 36
..-s'airia distinguir: Artigos de vestuCrios
s" ) roupaS felims em geral: Agasalhos,
olpargatas. anáguas, blusas,
âoras, batinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes; cartolas, cara-suaraa, saasac2za, coletes, capas, elaalas.
:Ma-Ler:31i calçaan, chapéus, CIOU:3,
ra=bitzaaões. ,aorpithasa, calços
:anhos= e dc crianças, =1ç3es
722, c.'zinisaz, camisolas, camisetas.
cazoulaz, colarinhos, cueÉ.n,
IL.-- jaz, elSaeln. chinelos, -acimin3s.
;21 .L.-.-sita11-.3. :ardas para militar-es co.
Sasadd., g alochas, gravatas. goraass. iogza d lingerte, jaquetas, laquêsa,
2r:rasa Algas, lanças, mant5s, meizz,
mantas. mandrião, mantilhas, pat."..5,3, asalas. penhoar. pulover, palermas.
pe.uttas. pouches. pulainas„ pijamas. ou?asneiras. . quimos/as, ragaicm.
•
Ja chambre, rolpão. arbretudos.
3.r.ss6rics, saldas debanho. SzratiGliao
•
altor, sungas, stolas ou sizers
turbantes, ternos, uni-tomes
e vestidos
Classe 32
Paras distinguir: klinsz--aDe.s, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, calogos edições impressas, revistas. óros de publicidades, programas radionicoa, rádio-televisionadas, peças t.t.m:2.-alz o cinematogr gicaa progranala
circenses
Classe 57
Roupas brancas. para cama. e rán.32:
.-Y(%.in:isacias para camas. colchas, cc-.
es2reg3as, fronhas, gusirriassmitSS-St bwria ,los /aços
toalks

lençóis ii , antas n ara -.mas, pa :os para
casinha . panos de psscos, ta.sta' as
rosto e banho, toalhas de -"usa, toalhas para jantar, toalhas nata chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
cobre pão)
elause 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nyloa, tios plásticos, bus de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para cos surarsricotagem e cron03 e • linhas para Pesca, linhadas de
aço vara pesca
Classe 2ã
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de ession:,Recip.entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegeta:s: Argolas açucareiros.
armações para Occlos, bules, bandejas.
s' bacias boi-sara caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de alinentos caixa de mater:a/ plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos, coadores para chã. descanso para
pratos, copos e opinhos de plásticoos
para aoraetes, ca:xinhas de plástici
Para sorvetes, colherinnas. pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas dt plástica para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embalagens de materIal plástico pa ra sorvetes, estojos para objetos, .espurrias de
nylon esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-ruidos. escoatiores de
pratos, funis, termas para doces, fitas
para bolsas, lacas guarnições guarniniçõzs para parta- plocos. guarnições
para 1:qui:bifa:dare3 e para antedeiras
de hutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanchehas, mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas, puxado?es de móveis, pires,. pratos. palitai:oro, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores tiara documentos, pia..
xadores de água para uso doméstico,
p orta-copos, porta-niqueS, porra-notas,
p orta-documentos, placas, rebites catimbas, recipientes, suportes, suportes para
guardan.apoz, saleiro, tubas, tigelas,
tubos para ami s. olas, tubos para aerinnas, fraversaz, titas de material piássacolas, sacos, saqu:nhos, vasilha= para .ccandiciiromanto, rasos, xlmrza, colas a frio e colas são incluirias
em outras classes, para borracha Para
rorrumes. para marceneiros, para sapa-',-eiraz, para vidros, pasta adesiva para
meter:ai plástico e ingeral
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, camurças, couros, vaquttas. pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
COUT*0, estojos. guarnições de Couro nrira

automóveis, guarnições para porta-bloTermo n. o 740.798, de 18-3-1966
cos, malas, maletas, porta-notas, porta- Brasacira de Vinhos S.A. Indústria o
chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
Comércio
de couro, rédeas, selins, sacos para viaRio Gisnde do Sul
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 740.794, de 18-3-1966—
Calçados Baymar Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 43
Aguas gasosas, naturais OU artificiais;
caldo dc cana, canoa de fritas; ger,
raná, re.L,-sstm, ralrigenna:s:, anda,
xaropes para refrescos
Termo n.° 749.799, de 18-3-1966
Toaiheirrri Alrrega Lida.
Classe 36
Guanar „
Calçados
Têrnio n.° 740.795, de 18-3-1966
Rassih Calçados Ltda.
O
Rio Grande do Sul

5
Classe 36
Calçados
Termo n.° 740.796, de 18-3-1966
Carlos Eduardo Haguenauer
ananabara

PANTASHAS.
PHAW2ONS

9e

,:TC.D

Notae Comercial
Termo n.° 740.800, de 18-3-1966
Companhia Ferro e Aço de Vitória
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 740.802, de 18-3-l966

Indústria de Sabao "LlaiSSo" Ltda.
.Rio Grande cio Sul
Classe 33
Um conjunto musical
Termo n.° 740.797, de 18-3-1966
editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

r2;i5W,‘
ClaS52

Para distinguir: Amido, anil, azul
Prússia, 'alvaiade de zinca, darasivoaa
algodão preparado para. limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma pare lavanderia, limpadores de luvas, liquides de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e cata óleos para roupas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáus:ica, sabão em pó,
sabão comum, sz., 1:1:1 o de esiraçar e saClasse 32
nonáceos. tijolos tie polir e verniz
Revistas, livros e ntiblicaçns em geral
'-i-r-'
llcn nIn?

À
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Têrmo n.° 740.801, de 18-3-1966
Produtos Alitnenticios Daqui Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 740.805, de 18-3-1966
Condomínio do Edifício Enseada
Rio de janeiro

Tèrmo n." 74.).810, de 18-3-66
Laboratório Americano de FarMaeoterapia S. A.
São Paulo

Têrmo n.° 740.815, de 13-3-66
Edgar Kocher
São' Paulo

PRORROGAÇÃO

:PRORROGAÇGI
(.93 E le E R"'

Indústria Bracileira.,
.trictiastria Brasileira)

Classe 41
Sorvetes, líquidos e pós para fabrico de
sorvetes, pudins e belos, confeitos e'
doces
Termo n.° 740.803. de 18-3-1966
Salgado, Irmãos 6 Companhia Limitada
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Uni fortificante ferr.iginoso
ot 1, de 18-3-66
Termo n.9 740.141P
Laboratório Bo'rdesina Ltda.
Guanabara
Classe 33
Edifício de apartamentos
Termo n. 9 740.807, de 18-3-66
Claudomir de Souza Broxado
Guanabara

EARNI1
WEEÁRIA

PRORROGAÇÃO.

BORDECILIN
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico (vacina) contendo "penicilina". indicado contra a
coqueluche
Termo n.9 740.812, de 18-3-66
Laboratório Bordesina Ltda.
Guanabara

.

PRORROGAÇÃO,
'Classe 41
Laticínios cm geral
Tênno n.° 740.804, de 18-3-1966
Associação Brasileir ade Arte Cinematográfica — A.B.A.C.
Guanabara

ÇsMI,P-L749,,

Classe 33
Sinal de propaganda
Tèrmo n.° 740.808, de 18-3-66
Química e Farmacêutica Nikkho do
Brasil Ltda.
Guanabara

f3 M.

°RU FITE
=SURJA, BRAS=

Classe 35.
Artigos, da classe
Termo n." 740.806. de 18-3-C6
Edson Bastos Feitoza

'Indústria Brasileira
Classe 46
Velasi

PRORROGAÇÃO

'CASASMUStr,Z.LINA'
INDÚSTRIA Br.U.SIWICA

Classe 23
Tecidos de algodão em peça

—
Térino n." 740.817, de 18-3-66
Máquinas Seiko Ltda.
Rio Grande do Sul

ãznaistria. Brasileira

Tfl

Clas....." 3
Um produto farmacêutico t:oatenclo penicilina (vacinaa.ati-gonococica)
Termo n." 740.813, de 18-3-66
Quirniofarma Ltda.

p " RnooAcZo.,

Li, iI
INDOSTRIA W,IRSILEIFtf
Classe 6
Máquinas para cortume
Têrmo n.° 740.813, dd 18-3-66
Belarmino Borgneth E,
. Maranhão

,,CUO-NUESeti",i

. Classe 3
Um produto farmacêutico indicado conClasse 3
tra linfangite
1ln produto farmacêutico indicado no
tratamento das otitese suas manifestaTermo n.° 740.809, de 18-3-66
ções
Consórcio Mineiro de Shopping
Centers S. A. — COMINAS
•Termo n.° 740.814, de 18-3-66
Minas Gerais
Quimiofarma Ltda.

Guanaba ra

Virmo n.° 743.816, de 18-3-66
Indústria e Comércio
Mousseline
S. A.
São Paulo

'PR3RROGAÇA0

indústria Brasiteira

40,2

Classe ti
Relógios de bolso, pulso, mesa, lapela,
parede e despertadores

TAMI19 C,1

Sfío

g

•

Indtistria Era5ifeEra

São F.7./lo

Cl..ssL.s: 21, 33. 43 e 49
Venda de gasolina, óleo- diesel, quero.
sede, lubrificantes, peças c acessórios
para veículos, veículos em geral, oficina de reparos e consertos em veículos, lavagem e lubrificação de veículos. venda de refrigerantes e jóqo de
boliche
'eftrmo n.° 740.835, de 18-'3,66
Indústria Sisaleira Serrinha Ltda.
Bahia

Cons:orcio Mineiro

PRORROGAÇÃO

de Shopping Center SIA.
COMtNAS .

RINO - CORTISON

indástria Sisateira

Industria itrezileirap

Serrinha Ltda.,

CesistruçÕes e incorporações de
in6vris

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
rino-faringites e suas manifestações

Nome comercial
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Termo n.° 740.819, de 18-3-66
(Prorrogação) •
insi nitre Vital raza — Laboratório
de Produtos Quinncos e Farmacêuticos
S. A.
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

Urino n. 9 740.823, de 18-3-66
Laboratórios Gemballa Ltda.
Santa Catarina

%.7"
Indústria Brasileira
Classe 3
Lim produto farmacêutico indicado como
ansiolitico nos distúrbios emocionais
Tèrm on." 740.824, de 18-3-66
G. B. Farias
Rio de Janeiro

•• yrs sro

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da sífilis em tõdas as suas
fases e formas clinicas, especialmente a
sífilis nervosa e cárdio vascular
Têrmo n. 9 740.820, de 18-3-66
( Prorrogação)
José A. Milet
Pernambuco
"0
PRORROGAÇA
COMPRIMIDOS VERMIFUGO)
—
Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na tarmácia
Térir,o n. 9 740.821, de 18-3-66
D. Brandão & Cia.
Pernnmbuco

PRORROGÁCÃO

chapas para instalação de interruptores,
tampas para interruptores, junções para
ligações, junções de curva para ligaçoes
Classe 8
Fios para condução de eletricidade
Termo n.° 740.830, de 18-3-66
Ferrnac Materiais de Construção, Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Bahia

MATERIAIS DE
CONSTRUPXO-LTOA
IND.COM E REPRESENTAS

Classe 50
geral, impressos,
Representações em
timbres e propaganda da firma
Têrmos ns. 740.832 a 740.834, de
18-3-66
Indústria Sisaleira Serrinha Ltda.
Bahia

INSISEL
IND. BRAS.

COLUTERINO
COLEGIO COMERCIAL RIO BRANCO

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento da dismenorréia e suas manifestações
—
Tênno n.° 740.822, de 18-3-66
.
( Prorrogação)
La bora todos Biosintética S. A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

STOvALU'INE1
eib

Formação cultural, cívica, normal e física da juventude de um modo geral:
— trabalhar para a instrução pública.
de acôrdo com os nomes estabelecidos
pelp Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Conselho Estadual da Educação
Urinas as. 74(1.828 e 740.829, de
18-3-66
(Prorrogação)
The Wiremold Company
Estados Unidos da América

Classe 27
Artefatos de fibra como selam: Esteiras, embornais, guarnições para utensílios, malas, redes, rédeas, sacolas, sacos, telas para assentos de cadeiras
Classe 34
Cortinados, cortinas capachos. encerados, estrados. linieos, oleados passada'.
ras panos para assoalhos, paredes e
tapetes
Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da
firma em geral
Térmo n. 9 740.836, de 18-3-66
Indústria Sisaleira Serrinha Ltda.
trmhia

ográtátko

Aocnr... e.G.

LiBORÁTORIOSSIOSINTft iCk

sio PAULO

a/a.
Classe 1
g c.:has, .7-,,rvas chatas, curvas em T,

cruzetas, curvas internas, curvas exterClasse 3
nas, caixas de canto, rosetas, bases de
Um rwoduto farmacêutico indicado no receptáculo, tulipas brancas, caixas cie
tratamento das doenças do estômago derivação, caixas de junção, arandelas,

Nome comercial
Têrmo n. 9 740.841, de 18-3-66
Nilson de Souza Burity
Bahia
, SAIU ._.
1'445

SUPER BOA
ind.ernolleira

Classe 46
Agua sanitária
Têrmo n. 9 740.838 a 740.840, de
SOCIMA — Sociedade Comercial e
Industrial de Madeiras Ltda.
Bahia
18-3-66

Classes: 8 e 33
Titulo
Têrmo n.° 740.825: de 18-3-66
Trevo Engenharia Indústria e Comércio
Ltda .
Rio de janeiro

Classe 16
Material de construção
Têrmo n. 9 740.826, de 18-3-66
Colégio Comercial Rio Branco
Minas Gerais

Sociedade Comercial e loiluslrig;
' ,de Madeiras Lida,/

FERMAC'\

Nome comercial
Têrmo n. 9 740.831, de 18-3-66
Fermac Materiais de Construção, Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Bahia

TREVO

Têrmo n.° 740.837, de 18-3-66
SOCIMA — Sociedade Comercial e
Industrial de Madeiras Ltda.
Bahia

Classe 33
Insígnia comercial

BRASJ"'
Classe 33
insirmia comercial
Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da fh%
ma em geral
Classe 16
Para distinguir: • Materiais para consoaicaes e decorações: Argamassas, argila.
areia. azuleios, batentes. balaustres. blocos de - imento. blocos para pavimentacao, calhas. cimento, cal. e.g. chapa.
' . olantes, caibros, caixilho:. -dunas.
-flanas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga pare etixos. edificardes pretnoldadas, estuque. emulsão dia
'ase asfaltico. estacas. esquadrias. estru.
aras metálicas para construções. lamaes de metal, ladrilhos. lambris. luvas
de função. lactes, lacreotas. material Isolante contra frio e calor, manilhas. masg as pare revestimentos de partdes. maletras para construções, mosaicos,- aro-lutos de base asfáltico. produtos Para
'aram im p ermeabilizantes as arganaz .
,fe cimento e cel. hidráulica. Dedreorlho. p rodutos betuminosos. Impermeaiixantes lí quidos ou sob outras formas
Para revtstimento e outros como na pavimentacão. peças ornamentais de Cimento ou cesso para tetos e paredes.
Panei pare forrar casas. massas anti-

icidos para uso nns construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
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para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilaçao. sangues de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmo n.Q 740.842, de 18-3-66
Nilson de Souza Burity
Bahia
r:/"..-,AVA-7-41.n 1.1
5,03.
11 111.1
.n. houln.l
4,on pe
o. Jo hve.

. .

CI. CUL...,

0.0 R . OF.N1,1Wit1/..
11.r.qc. ..ura
.I

Tê:mos as .* 740.845 e 740.846, de
18-3-1966
Pedro José Alevs.
Bahia
1,

Egrafrib's
Iretí
BRAS-11

e'o"C21419,"
p,
Pe,
G/1,10tl

•

ounuls

3I

Acara

thill ii RiO ot comento
N., 0301

•

Classe 50
Impressos, timbres e propaganda do
produto em geral
.
Térmos ns. 740.843 e 790.844, de
8-3-66
Evandro Magalhães Leite
Bahia

CERA Ele

SANTA: LUZ
BRAS.
Cldsse 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçáo, calhas, cimento. ,
crê, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos. colunas,
• chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga pare etixos, edificaçaes premoldadas, estagne, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para ,revestimentos de partdes,- madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltIco, Produtos para
tornar impermeabilizantes as arganasAsas de cimento e cel. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabillzantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros corno na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso nata tetos e paredes,
papel pare forrar casas. niassas antiácidos para uso na: ,Justruções. parquetes. nortis. portõ.s. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos. tubos de vtlitilação. tanques de cimento vigas, vigamentos e
Classe 50
Tmpressos. timbres e propaganda da

firma cai -geral

Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da
firma em geral
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edificações preanoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, . ladrilhos, lambris, /uvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio ie calor, manilhas, massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argasnassas de cimento e cel, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavicnentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais
Têrmos ns. 740.847 e 740.848, de
18-3-1966
Bahia

quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bu)es
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campa:ilhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cirematográgicos, filmes revelados,
binóculos,' óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
•
Térinos ns. 740.849 e 740.850, de
18-3-1966
Jaime Souza Amorim
Bahia

JOTAFERíRO
I N D. BR AS.

atento ou gesso para tetos e parada:),
papel para torrar casas, massas atadacidas para uso nas construções, par.
.motas, portas, portões, pisos, coleises
para portas, tijolos, tubos de cantsete
telhas, tacos, tubos de ventilação, Ug'
Nes de cimento. vigas, vigamentos g
vItrôs
Termo n.° 740.851, de 18-3-1966
Empresa Comercial Agro-Ind .e de
Procuradoria S.A. -ECAIP'.
Bahia

ECA1P
.1NO.
Classe 97
Para dist:nguir•combustiveis,
tes. substâncias e produtos 'destinados
iluminaçâo e ao aquecimento: alcan..2
motor, carvão a gás hidrocarboratez
gás metano, butano t propano, gâs oz,
garratado, gás liquefeito, gasolina, gras
xas labraicantes, óleos combustiveiss
óleos lubrificantes, óleos destinados g
iluminação e ao aquecimento, óleos para
amortecedores, pttróleo e queroseas]
Termo n.° 740.852, de 18-3-1966
Cip lan S.A. — Construções, Incorptt ., '–
rações e Planejamentos
Bahia

Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço. madeira), estofados ou não, inclusive móveis pára escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
SALVADOR—UNIA
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Classe 33
de rádios, colchões; colchões de molas,
o nulo de Estabeleciumeto
dispensas, divisões. &vens, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTérino n.° 740.853, de 18-3-1966 +.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, eiplan S.A. — Construções, Incorpoid
mesinhas mesinhas para rádio e televirações e 'Planejamentos
são, mesinhas para televisão, molduras
Bahia
para quadros, porta-retratos, polt:onas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 16
CONSTRUOES p
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila
INCORPORAVIES
areia, azulejos, batentes. balaustees. blo.
cos de chnnto, blocos paro oavinie.nta
E PLANEJAMENTOir
isolantes, saibros, caixilhos; colunas
:impas para coberturas, caixas dágua
Nome Comercial
caixas de lescarga para etixas, edifica
do, calhas. cimento, cal, crê, chapas
Urinas na. 740.854 e 740.855, dg
c8es premoldadas, estuque, emulsão de
18 -3 - 1966
'esse Wats°, estacas, esquadrias, estas. Ciplan S.A. — Construções, Ineos)24›.‘
teres metálicas para 'construções, [ames
racões e Planejamentos
l ag de metal, ladrilhos, lamlnis. luvas
Balda
le junção. lagés. !assustas, material 180'
'ante contra frio e calor. manilras, massas para revestimentos de paredes. ma
letras para construções, mosaicos, proIND. BRAS'
lutos de base asfáltico, produtos para
tornar Impermeabilizantes as argamasC:1.1,!..e
us de cimento e cal, hidráulica, pedra
aulho. aroduts betuminosos. !morri/lisa Para distinguir: Materiais para
C0199iftto
'vazantes li q uidas ou sob outras formas ções e decorações: Argamassas, asgi/tss
para reves t imentos e outros como nas
areia, azulejos, batentes, balaustres, blos
vimentação, pesas ornamentais de
COD de cimento, blocos para pavimentas

CIPLAN

CIPLAN SIA

Classe 50
Impressos, timbres e propaganda da

firma em geral
Classe 8 .
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de p6 fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aqueCedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores. linuidificadores elétricos. má-

CIPLAN

ça

q,
,
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Publicação feita: -de acôrdo com o art. 130 do Oódi rso da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Nacional da 12s:opile-dada Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerid,'
Termo n.° 740.858, de 18-3-1966
calhas, cimento, cal, cré, chapas
Hobby Brinquedos Limitada
T,solantes, caibros, caixilhos, colunas,
Rio Grande do Sul
:shapas para coberturas, caixas dágua,
C..-2i.:as de descarga para etixos, edifica- r.;03: premoldadas, estuque. emulsão de
jase asfáltico, estacas, esquadrias, estrul;uras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
23 junção, lages, lageotas, material isolasste contra frio e calor, manilhas, mas:3S ?ara revestimentos de partdes, maClasse 49
deiras para construções, mosaicos, pro- Material de aeromodelismo, nautimodedutos de base asfáltico, produtos para
lismo e Férreo modelismo
tornar impermeabilizantes as argamaaTèrmo
n.o 740.859, de 18-3-1966
de cimento e cal, hidráulica, pedreSantos 6 Penedo Ltda.
gulho, produto.; betuminosos, tmpermeaRio Grande do Sul
biiizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andcido3 para uso nas construções, parr, uetas, pcirtas, portões, pisos, soleiras
-;. arn portas, tijolos, tubos de concreto,
"ssIs s3, tacos, tubos de vtntilação, tanSlle3 de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Classe 50
Xtnpressbs, timbres e propaganda da
firma em geral
Classe 47
Térm °n.o 740.856, de 18-3-1956
Produtos derivados de petróleo.
`‘Ts-orsosul — Sociedade de AdministraTèrmo n.° 740.860, de 18;3-1966
- ção e Promoções, Ltda,
Sudipa — Sul Diesel Pôrto Alegrense
Rio Grande do Sul •
Limitada
Rio Grande do Sul

LO

Ir,

rnrmyrne

Tênis o n.° 740.86, de 18-3-1966
Montana Ltda.
Rio Grande do Sul

Tèrmo n.° 740.868, de 18-3-1965
Incometal — Indústria e Comércio al
Metais Ltda.
Rio Grande do Sul

EE@.(0,22an
Classe 36
Vestuário
'nrmo n.o 740.863, de 18-3-1966
"Mapol" Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 8
Indústria e comércio de "Antenas para
aparelhos de televisão"
Têrmo a.9 740.869, de 18-3-19C6
Moreira Engenharia Ltda
Rio Grande do Sul

E\
*EGEU=
'

Classe 40
Comércio e indústria de móveis em geral
Térmo n.° 740.865, de 18-3-1965
Gabriel Francisco Garcia
Rio Grande do Sul
Classe 50
Oficina mecânica d eMotores
Termo n.° 740.861, de 18-3-1966
Editóra Pedagógica Ltda.

classe 50
Materiais de construção em gera'.
Térmo n.° 740.885, de 11-3-66
Max Factor 6 Co.
Estasos LTnidos tis América

Rio Grande do Sul
Classe 50
Prestação de serviços
nano a.° 740.857, de 18-3-1966
Roos Publicidade
Rio Grande do Sul

Classe 46
Sabão
Tênno n.o 740.866, de 18-3-1966
Gabriel Francisco Garcia
Rio Grande do Sul

G

Classe 32
Livros didáticos
Têrmo a. 140.864, de 18-3-1966
Farmácia Santa Rita Ltda.
Rio Grande do .Sul

1M13-À
oe

Classe 32
=dia-visual de llssszaso3isaçalss
arn vioelo

Classe 3
Parmácia

Classe. 46
Sabão
Tern: on.° 740.867, de 18-3-1966
Gabriel Francisco Gaseia
Rio Grande do Sul

UE Rn -L JE R
Classe 4('
Sabão

Clusss l3
Para distinguir: PC -fnIME3. e3tn.c13
tratos. água de colônia, ecrua do Ces:Codor. ógua de baleza, ecoa de
equa te rosas. 0.Wel '2 de tal rzzerna. Coza
para barEn• loçÕes o tónicos para os
cabelos e paro a pele. brCanZina. i.a£0
"batons" cocrnStiops finar:lares
ele penteados. petróleos. óleos puro 03
cabelo Creme revaneseen°e. CreMe. 2 uar.
durosos e pomadas aas limpPEn do
pele a "maguilage" lepileaórios descr.
dorantee. vinagre aromático pó de errou
e talco perfumado ou não. apis paru
pestana e sobranceiras. wspades parr
embelezar alhos e orses, carmim pare.
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Nacional da Propriedado Industrial aquêlez que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

o rosto e para os labias', sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. lenrifricios em- pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, tulhas
e cilicio, saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
preta o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores do cutícula. glicerina erSumada para os cabelos
a preparados para descolou unhas.
alhos e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
Termo n.o 740.870, de 18-.5-1Jb6
Distribuidora Moderna Revistas, Jornais
e Representações Ltda.
•
Rio Grande do Sul

Termo n. o 740.873, de 18-3-1966
Imobiliária Incomaco Ltda.
Goiás

Goiás

Termo n.9 740.871, de 18-3-1966
José Monteiro de Souza
Goiás

WS®

CAFE
SEBASi ÃO

• Classe 41
Café em grão, torrado e incido
—
—
— - - — - Termo n." 740.884, de 18-3-66
José Antônio Caramori Borges
Brasília

COTA
110dSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Engenharia. arquitetura, projetos e
construções

Termo n. 9 740.880, de 18-3-1966
Cia. Construtora e Comercial Chicago
Limitada
Brasilia

COMPANHIA
CONS TRUTO
E

R4 r.

COMERCIA
CH ICAGO :9
LIMITADA

Classes: 16 e 50
Materiais para construção, construções
em geral, condominio..iricorporações
imobiliárias
Termo n.° 740.874, de 18-3-1966
Aerocomercial LimitadaGoiás

Classe 16
Revistas, jornais e representações

Termo n.° 740.877, de 18-3-1966
Comércio e Representações Tietê
Limitada

Classes: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 35, 36, 37. 38, 40, 48, 49 c 50
Tecidos, confecções, artigos de couro,
móveis, perfumarias, artigos de couro,
artigos de prata, porcelana, fetragens,
artigos de papelaria, máquinas e implementos, materiais para construção, peças paraautos, artigos plásticos. vidros,
cristais, instrumentos musicais. artigos
de caça e pesca, bijouterias, armarinhos,
cutelaria, fios e linhas para cozer,
roupa de cama e mesa e brinquedos

Construção e representações de materiais para construções e atlas

Térmo n.° 740.886, de .1-3-6C—
M: x Pact.-r el Co.
Est:1. 1 .), (Iniclos da América

Termo n. o 740.878, de 18-3-1966
Profarma Ltda.
Classes: 15, 5. 6. 7, 3, 33,1a
43 e 50
Vendas de passagens turismo lanches,
refrigerantes, transportes de passageiros
garagem, revistas, jornais, cerâmica, carmadeira, palhas e estatuetas

Goiás

Classe eia
Para distinguir: Perfumes, essências, eztratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de guina,
Termo n.° 740.875, de 18-3-1966
água de rosas, água de alfazema, água
Leal Livraria e Editôra Araujo Ltda.
para barba, loções e tônicos para as
Goiás
cabe/os e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores
de .penteados, , petróleos, óleos para os
abalo, creve rejtivenescente, cremes gordu.-asos e pomadas para limpeza da
RPM,
pele e "maquilage", depilatórios, desoClasses: 3 e 50
man EDITORA
Representações. comissões, consignações dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
e conta própria por atacado de drogas
ARAUJO IldtU
pestana
e sobranceiras, preparados para
e artigos para farmácia
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto n para os 1A5.iios, sabão e creme
Termo n. 9 740.879, de 18-3 1966
Antonio Francisco de Oliveira e Mario para barbear, sabão, liquido perfumado
Bonazza
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta 'ou liquido, sais perfumados para
Goiás
'Nom eComercial
banhos, pentes, va p orizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhaa
Têrtno n. 9 740.87, de 18-3-1966
e cílios, saquinhos perfumado, preparaRepresentações Brindei-a-q.: Ltria.
dos era pó, pasta, liquidos e tijolos
Goiás
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutl.
cu/a. glicerina perfumada para os cabelos e p reparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleo:,
para rs pele
Térmo n. 9 740.943, de 21-3-66
Morungaba Industrial S. A.
São Paulo

Classe 41
Representa.ções de produtos alín,enticios

Classe 41
Exploração no ramo de laticínios eia
geral, ou seja a fabricação de queijos,
requeijões, mussarela, manteiga, coa-,
lhada, cremes e demais produtos
ariginários do leite

NOWSZGAW MUS-)
EVA.
Norte comerdd

111

3380 Sexta-foira

DIÁRIO OFICIAL

Setembro de 1966

RCAS DEPOSITADAS
Q.

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
(3 correr o prazo .as 60 dias para o deferimento do pedido. Durantn esse prazo
poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessao
do registro requerido
Térmo n.° .Ê:/.861,

de 18-3-66

Quilnes Ltda.
Brasília

o uiLNE5 LTDA
Nome comercial
Termo n.° 740.882, de 8-3-66
Indústria e Comércio de Massas Alimentícias Cleil Ltda.
Brasília

e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lenntricios em pó.
pasta ou liquido, sais pertumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfis.
escóvas para dentes, cabelos, unhas
e dlios. saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta, iiquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas: disso],
ventes e vernizes, removedores da cutt.
cuia, glicerina er fumada para as cabelos
e preparados para descoioir unhas
alhos e pintas ou sinais atificials, óleos
para a peie
Termo n.° 740.883, de 18-3-66
Kleber Mendes Carneiro
Brasilia

r'CONTECi'
CONTABIL JURÍDICA

dyoL
->

IKDÚSTRn DRASLEORA

Classe 41
R.ivioli, espagueti, talharim, macarrão,
lasanha, biscoitos
Tèrtno n.° 740.887, de 1-3-66
Max Factor & Co.
a, a, I
ria AnsSrica

MAX FACTOR

Classe 33
Assistência contábil e jurídica
Termo n.° 740.888, de .1-3-66
Max Factor 5 Co.
Est: cos Unos da Améri:a
Ax FACTOR

,

e,(0 GEMIN ESSE
Classe 48

%YAL `1nEGRMENT
`AP

Classe 48
distinguir: Perfumes, essênciaa eu.
':reatos. Cigua de colônia, ãqua de touca
dor. água de beleza, água de quina
nqua te rosas. agua de alfazema. água
sara barba, loções e tônicos para ao
cabelos e para a pele. brilhantina, batodoliroa, "batons" cosméticos. fluezdores
da penteados. petróleos. óleos para os
cabelo cama revanescenta, cremes gor
durosos a pomadas para limpeza da
p2le o "maquilage“ Iepllatirtoo deaodorantee, vinagre aromática pó de erros
e talco perfumado ou não. !apta para
pastana e sobranceiras, prepadna Dam
embelezar cilien e olhos, carmim P3r•
Pn:ra

ENGEST

tratos, água de colónia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
nara barba, loções e tônicos para co
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons'. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo. crave raluventscente. cremes gordurosos e p omadas para limpeza da
pele e "enaquilage n . depilatórios, desa
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pastana e sobranceiras, prep arados para
embelezar ;ílios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
nu não, sabonetes dentifricios em pó.
pasta ou líquido, sais p erfumados para
banhos, pentes. va p orizadores de perfume, escóvas para d antes. cabelos, unhas
e cilios. saqtannos perfumado, prepara•
em p ó. pasta, líquidos e tijolos

Termo n.° 740.946, de 21-3-66
Comercial Trocatudo S. A.
São Paulo

CUERCIAL
WROCATUDO S410
Nome comercial

Termo n.° 740.948, de 21-3-1966
Construtora "Harding" S.A. -- Em.'
preendimentos e Construções
São Paulo

Classe ia
Para distinguir: Materiais paar COnaeu•
ções e decorações: Argamassas argua
areia, azulejos. batentes maial,stres blo
Classe 16
cos de cimnto. locos para pavimenta- Pare distinguir: Materiais pára construa

,i1o. calhas. cimento cal, crê, chapas .etes e decorações: Argamassas, argila,
,solantes. caibros, caixilhos; colunas. areia, azulejos, batentes, balaustres, bus:hapas para coberturas, caixas dágua tos de cimento, blocos para pavtinetata-aluas de descarga para etixos edifica çâo, calhas, cimento, cal, cré, chapa°
;8es premoldadas, estugue, emulsão
isolantes, saibros, caixilhos, coluna_.
'ase asfáltico, estacas. esouadrias, estria chapas para coberturas, caixae (Nuas
miras metálicas para construties. lume caixas de descarga pare etisos. edificaias de metal ladrilhos, lambris, luvai.
le Junção !ages, lageotas, material mo
.ante contra frio e calor. manilras, mas.
ias para .evestime.ntos de paredes. ma
leiras para construções. mosaicos, pus
lutos de base asfaltico, produtos para

ções -Ire:moldadas, estugue, emulsão
base astáltico, estacas. esquadrias, eme.
:uras metá"eas vara construç8es, ¡ame-

ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas

de lunrão. !ages. lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas. casornar im pera eabilizantes as argamas- sas para revestimentos de partdea, masas de cimento e cal. hidráulica, pedra deiras para construções, mosaicos. probilizantes banidos Ou sob outras formas dutos de base astaltico. produtos para
Para revestimentos e outros corno na tornar impermeabilizanees as ai-gamas.
Julho. produts betuminosos. tmpermea sas de cimento e cai, hidráulica, pedrevimentesão, peças ornamentais de ci gulho. produtos betuminosos. impertnecnento ou aessa para tetos e paredes bilizantes liguidos ou sob outras tonrar.£3
para revtstimento e outros como na pa-

Japel para torrar casas, massa. ants
`ciclos para uso

Para distinguir: Perfumes. essências, ex-

k.fM

para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados pará descobrir unhas,
cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Tenasio n.° 740.944, de 21-3-66
Engestra — Engenharia e Comércio
Ltda.
São Paula

construções, pai
portas, portões, pisos, soleira=
para portas. tijolos, tubos de concretc
'(lhas, tacos, tubos de ventilação, um
tiles de cimento r/ons. v qamento.n •
vitrer,

Termo n.Q 740.945, de 21-3-66
Engestra — Engenharia e Comércio
Ltda.
São Paulo

SVOESTIRA—Ratgenhewie

o Comércio Ltda.
Nome comercial
Têm. on.° 740.947, de 21-3-66
Comercial Trocatudo S. A.
São Paulo'

WtOCATIJ
São Paulo—Capite:1

vimentação, peças ornamentais de stmento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções. parq ueres, portas. p ort&s. pisos. soleiras

para portas tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação. cuques de cimento, vigas. vigamentos e
vitrôs
Termo n.s 740.949, de 21-3-1966
Construtora "Harding" S.A. — Empreendimentos e Construções
R 2o Paulo

HARDEO@
São Paulo- Co.onaa
Clasacs: 16 e 33
Insígnia de Comércio
Tétano n.° 740.950, de 21-3-1966
Construtora "Harding" S. A . — Empreendimentos e Construções
São Paulo

Classe 33
Para distinguir: mediação e administração de bens e interesses por conta mr&pria e de tercs s iros, venda e compra de

bens moveis; representações e Oonsigs
nações

COWS UTORA
"IIMIDENG°' S/A. EMPREEWDMENTOS
E CONSTRUÇOES

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
Nome Comercial

