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DEPARTAMENTO NACIONAL
0A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 6 de setembro ' de 1966
Diversos
Foram mandados prorrogar de acôrdo com o art. 42 do Cédigo as seguintes patentes abaixo mencionadas:
E. Atkin Soa Limite& (prorrogação da ptente n.° 1.254 mod. industrial) .
Johnson 8 Johnson ( prorrogação da
patente n9 1.388 mod. industrial) .
Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos ( prorrogação da patente número 1.403 mod. industrial) .
Ottone Bretani ( prorrogação) da patente 1.412 mod. Industrial).
Tranquillo Giannini S. A. Ind. de
Instrumentos de Cordas (prorrogação
da patente 1.463 raod. industrial).
Goyana S. A. Indústrias Brasileiras
de Matérias Plásticas (prorrogação da
patente 1.480 mod. industrial) .
Dunlop Rubber Co. Lirnited ( prorrogação da patente 1.502 mod. industrial) .
Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados Vulcabras S. A
(prorrogação da patente 1.515 mod .
industrial) .
Marques Coen Cia. Ltda . ( prorrogação da patente 1.522 mod . industrial) .
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. ( prorrogação da patente 1.531
mod . industrial) .
Dunlop Ruhb.r Co. Limited (piorrogação da patente 1.565 mod . industrial) .
The Singer Manufacturing Co.
(prorogação da patente 1.575 mod .
Industrial) .
Aktiebolaget Elektrolux ( prorrogação da patente I .570 mod . industrial) .
o
Minnesota Mining and Manufacturing Co. ( prorrogação da patente nú mero 1.574 mod . industrial ) .
Termovacuo S. A. ( prorrogação da
patente 1.591 mod . industrial) .
Saturnia S. A Acumuladores Elétricos ( prorrogação da patente 1.609
mod. industrial) .
Traquillo Giannini S . A. Ind.. de
Instrumentos de Cordas ( prorrogação
do patente 2.085 mod . industrial) .
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Química Industrial Medicinalis S . A.
(prorrogação da patente 2.089 mod .
industrial) .
Amo S. A. Indústria e Comércio
( prorrogação da patente 2.094 mod .
industrial) .
Amo S. A. Ind. e Comércio ( prorrogação da patente 2.095 mod. industrial) .
F. Cont eS . A. Ind4 e Comércio
( prorrogação da patente 2.113 mod .
industrial) .
Myrta S. A. Ind . e Comércio .1 prorrogação da patente 2.114 mod. industrial) .
Myrta S. A. Indústria e Comércio
(prorrogação da patente 2.115 mod.
Industrial) .
Waldemar Clemente . (prorrogação
da patente 2.137 mod. industrial) .
Orniex S. A. Organização 'Nacional de Importação e Exportação (prorrogação da patente 2.146 mod . industrial) .
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. (prorrogação da Patente 2.160
mod. inudustrial) .
Cerâmica Bemposta Ltda . Pror rd.
gação da patente 2.184 mod. industrial) .
Metalúrgica Mariotti Ltda . (prorrogação da patente 2.198 mod . industrial) .
Palhinha S. A. Indústria e Comércio de Bebidas em Geral (prorrogação da patente 2.206 mod . industrial) .
(Prorrogação
Cia. Ltda .
Saad
da patente 2.224 mod. industrial) .
A ktiebolaget Elektrolux (prorrogação da paatente - 2.232 triod industrial) .
Aktiebolaget Elektrolux ( prorrogação da patente 2.233 mod. industrial) .
Aktiebolaget Elektrolux (prorroga
ção da patente da patente 2.234 mod.
industrial) .
Indústrias Filizola S. A. ( prorrogação da patente 2.236 inod . industrial).
Ermelincla Leoni Vighi f, Cia. Ltda
( porrogação da patente 2.304 mod .
industrial)
A flana' S. A. Ind. Mklico Odontológicas ( prorrogação da patente nuibero 2.363 tuod industrial)

João Maschke IS Cia. • (porrogação
da patente 2.387 mod. industrial) . Vincenzo Prudente Signoretti (prorrogação da. patente 2.407 mod. Industrial).'
Walter Gerdau S. A. Comercial
e Industrial ( prorrogação da patente
2.559 mod . industrial) .
Indústrias Kasppaz S. A. ( prorrogação da patente 2.593 mod. industrial) .
Tranquillo Giannini S. A. Indústria de Instrumentos de Cordas ( prorrogação da patente 2.602 mod . industrial) . •
Tranquillo Giannini S. A. Ind. de
Instrumentos de Cordas ( prorrogação
da patente 2.603 mod . industrial) .
Bernardino 6 Cursi (prorrogação da
patente 2.609 mod. industrial) .
The Brunswick Balke Collender Co.
(prorrogação da patente 2.611 mod.
industrial) .
Abbott Labora tories (prorrogação da
patente 2.623 mod . industrial) .
Bentivoglio Marini ( prorrogação da
patente 2.630 mod. industrial) .
Fábrica de Enceradeira Comercial
Bandeirante Ltda . ( prorrogação da patente 2.635 mod. industrial) .
Keyes Fibre Co. (prorrogação da
patente 2,651 mod . industrial) .
Sawyer's Inc . (prorrogação da patente 2.667 mod . industrial) .
Calçados Tetea Ltda . ( prorrogação
da patente 2.682 mod. industrial) .
Meridional S. A. Comercial e Industrial ( prorrogação da patente nú•
mero 2.686 mod. industrial) .
Augusto Caldas e Comp . (prorro.
gação da patente 2.718 mOd . industrial) .Augusto Caldas 6 Cia. ( prorrogação da. patente 2.722 mod . industrial) .
Perfumes Mobrasil S. A. (prorrogação da Patente 2.807 mod. industrial) .
Antonio Pfaf ( prorrogação da patente
3.097 mod . industrial) .
Co.
The Singer Nlanufacturing
( prorrogação da patente 3.127 mod.
industrial) .
Domenico Bestetti (rorrt gação da
patente 3.135 mod . industrial) .
Ucebel Produtos Químicos S. A.
(prorrogação da 'patente 3.143 mod.
industrial) .

Maria ,Stela de Oliveira (proeza'
gação da patete 3.157 mod. inclua
trial).
Armando S. Silva (prorrogação
patente 3.159 mod. industrial).
Shure Brothers Inc. (prorrogação ds
patente 3.181 mod. industrial).
Cia. de Cerâmica Industrial de °sal.
co (prorrogação da patente 3.197 mo.
alo industrial).
Btu gess Vibrocrafters Inc. (prorro.
gação da patente 3.344 mod. incluatrial)
Pontal Material Rodante S. A.
(prorrogação da patente 3.793 modl
industrial) .
Bowzano S. A. Comercial Industrial
e Importadora (prorrogação da patente 3.798 mod. industrial).
Plásticos Hevea Ltda. (prorrogação
Nozano S. A. Comercial Industrial
oa daptente 3.799 mod. industrial).
e Im'ortadon ( prorrogação da patente 3.800 mod. industrial) .
Prima Eletro Domésticos S. A.
(prorrogação da patente 3.806 mod.
industrial) .
Luis de Lima Guimarães Brandão
( prorrogação da atente 4.065 mod.
industrial) .
Indústria e Comércio Sobral Ltda.
( rorrogação da atente 4.069 mod. ia
dustrial) . .
Baluner Qbs Cia. Brasileira de Equ1
pamentos (prorrogação da patente na
mero 4.072 mod. industrial) .
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A
( prorrogação da patente 4.075 mod
industrial) .
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A
( prorrogação da patente 4.076 mod
industrial) .
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A..
( prorrogação da patente 4.077 mod
industrial) .
Leonel Celestino de Gouveia (proa
rogação da patente 4.096 mod. ia
ciustrial) .
Eurico Garcez Novaes ( prorrogação
da patente 2.632 mod. industrial) .
EXPEDWATE -DA SEÇÃO DE
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INTERFERÊNCIA
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Notificação
Uma vez decorrido o prazo de cem
consideração previsto pelo art. 14 dm
Lei n° 4.048. de 29-12-61. e mais dei
dias para eventuais juntadas, de et*
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- As Repartições Públivis
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriainente, até às
15 hora.%
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para •
exterior, que serão . sempre
anuais„ as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou uni
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a ve.ificação do prazo de
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço
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- As Repartições Públicas
cingir-se-do às assinaturaj
anuak renovadas até 18 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACADAIAL
fevereiro de cada ano a as
DIRETOR " tammi.
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
~ara ao asorviço Da puirr.eca46ase
emana MI corça° 5W enamaqIo
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARAP ~nessa de valores acompaMURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
DIÁRIO OFICIAL
quanto d sua aplicação, soli.
aaçÃo
citamos usem os interessados
saga. te pubdistdade do axpedlente do Départanwed•
preferencialmente cheque ou
Naolonal da P•oprbadach. Induatrtal do MIntatérle
vale postal, emitidos a favor
da ~doeria • Comércio
do Tesoureiro do De parta.
kaprease nas Oficina* do Departamento de imprensa Nadarei
~~~1 n mentó de Imprensa irracional.
.
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-- Os suplementos ás ed.
Oes dos órgãos oficiais só se

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES II PARTICULARES

FuNaoranrog

Capital, Interior:
Capital Interiort
Semestre . . . Cr$ 6.000 Sétnestre .
• Cr$ 4.500
Ano • • . . . . Cr 12.000 Ano .
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$, 13.0001 Ano . . . . . Cr$ 10,000
vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

dos jornais, devem os as.
sinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta

consideração, e do mesmo não se ten- Plásticos e Tinta S Plásticas (Classe
do valido nenhum interessado, -serão 28).
Galo de Ouro N° 477.296
lgoo expedidos os certificados abaixo:
Requerente: Eder Jofre - Classe 42.
NP 477.894 - Lumivai - RequeMarcas deferidas
rente: Lumival Luminosos Vale do PaClasse 8.
N° 401.279 - Iron Plast - Re- ralba Ltda.
querente: Iron-Plast S. A. Indústria
N° 480.639 - Baia D'Or - Ree Comérci ode Plásticos - Classe 28. querente: Helene Curtis Industries Inc.
N° 450.255 - NJew - P.eque- - Classe 48.
rente : Labushild Kaisha Meidensha
N9 480.979 - Telemag - Reque(conhecida como Meidensha Electric
Mfg Co. Ltd. ) - Classe 3 (Com rente: José Magalhães da Silva exclusão de motores elétricos e guin- Classe 8.
N9 483.251 - Braspol - Redastes motorizados (cl. 6) .
querente: Braspol - Indústria e ReN9 460.232 - F N T P.eque- presentações Ltda . - Classe 38 (Com
rente: Fábrica Nacional de Tesouras exclusão de impressos) .
Ltda . - Classe 21.
N9 483.259 - Altec - Requerente:
N9 463.330 - Sela - Requerente: Altec Rádio e Televisão Ltda . Indústria de Máquinas Peças e Aces- Classe 8.
sórios Sela Ltda . - Classe 6.
N° 486.426 -- Quero Morrer no
NP 463.438 - SSW Noticires SS Carnaval - Requerente: Nacional CiWhite - Requerente: Tne S. S. nematográfica S. A. - Classe 32.
White Dental Manufacturing CompaRequeN° 487.560 - Pediavit
ny - Classe 32.
rente Botica Ao Veado D'Ouro Ltda.
N° 467.213 - Dorly - Reque- - Classe 3.
NP 490.014 - Cofersil Requerente: José Bonfim Neto - Classe 41
N° 470.780 - Flex Requerente: rente: Comercial de Ferragens Cofersil
Sifão Flex Ltda. - Classe 48 - (Com Ltda . - Classe 38.
exclusão de sifões que são da clas- Ne 491.229 - Locomotiva - Rese li).
querente: São Paulo Alpargatas S.A
N° 470.871 - Royal-Plasti Re- - Classe 39. (Com exclusão de conquerente: São Paulo Alpargatas S.A. ta-gotas, assentos e elásticos para cal- Classe 36 - (Sem direito ao uso çados) .
exclusivo da expressão Plash , aso-N9 492.399 - Coringa - Requerente: São Paulo Alpargatas S. A.
ladamente.
Classe 18. (Com exclusão de esN9 475.188 - Le Chie de Moly- -premedeiras) .
neux - Requerente Les Parfttns de
Molyneux -- Classe 48.
N° 492.902 - Frewatex RequeN9 476.511 -J Ibá - Requerente: rente: Confecções Frewatex Ltda. Lanches Ibá" Ltda. - Classe 38 - Classe 36..
(Com exclusão de Impressos).
N. 9 493.106 - Didrosinto - Re476.525 - Butamplast -- Re- querente: Laboratórios Lepetit S. .k.
N9
asse 2.
de I tstr ia s e - çont érei et. Cl
querente:

N° 493.259 - Jussara - Reguerente: Sebastião de Souza Nogueira
- Classe 8.
N9 493.339 Castor Ouro - Requerente: S. A. Moinho Sentiste Indústrias Gerais - CLiese 22.
N° 493.430 Promeca Requerente: Promeca S. A. Indústria e
Comércio - Classe 41.

(30) dias.

fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta .condição no ato da assinatura.
- O custo de cada fiem.
piar atrasado dos órgãos off.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por arte
decorrido.
Petriplas - RequeN° 499.402
rente: Petri do Brasil S. A. Indústria
e Comércio de Auto-Peças - Classe 1.
Insígnia deferida
N9 498.510 - Teleseguro - Requerente: José Maria Rocha - Clekse
33 - (Art. 114 do Código) .

NP 493.566 - Narizinho - Requerente: M. Moreno Frete - Clas-

Nome comercial deferido

se 36.
N° 493.782 - Boroné - Requerente: Antonio Barbosa - Classe 40.
N° 495.579 - Arta - Requerente:
Artas S. A. Artefatos Para Automóveis - Classe 11 (Com exclusão
de anzóis) .
N° 495.861 - Amplitel - Requerente: Artur Lucas de Almeida e Os!.
ris Balbino Nascimento - Classe 8.
N9 495.922 - P V C - Requerente: S. A. Tubos Brasilit - Classe 15.
N9 495.983 - Rostart - Requerente: Tecidos Rostan S. - Classe 23.
N9 496.633 Fama Requerente:
Moinho Fama S. A. - Classe 12.
N° 496.919 - Pavana - Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo - Classe 37
N9 497.276 - Liqvovit - Requerente: Aktiebolaget Astra Apotelearnes
Kemiska Fabrileen - Classe 3.
N 9 498.553 - Reata - Requerente:
Reata Importação Exportação e Comércio Ltda. - Classe 11.
N° 499.058 -- Roca - Requerente:

N9 470.332 - Emprésa de Transportes "Vitória" Ltla - Requerente
Empresa de Transportes "Vitória" Limitada (Art. 109, n 9 3, do Código) .
N° 483.270 - Eletro Moderna limitada Requerente: Eletro Moderna
Ltda . (Art. 109, n° 3, do Código) .
Título de estabelecimento deferido
N 9 469.760 - Peles e Acessório*
Pellegrrino - Requerente: Itnnortadera
Pellegrino S. A. - Classes 1 - 6
7 - 8 - 31 39 -46 - 47 -- 11
- 33. (Art. 117, n9 1, do Código).

N.° 469.762 - Pósto de Serviço
e Lubrificação Pellegrino - Requerente: Importadora Pellegrino S. A.
- Classes 1- 6 - 7 - 8 - 21 31 - 39 -- 46 - 47 -li - 33.
(Art. 117, n° 1, do Código) .
N° 471.010 - Command - Requerente: Companhia Hoteleira do Brasil - Classes 41 - 42 - 43 -- .33.
(Art. 117, n 9 1 do Código) .
N9 491.874 - Instituto de Medicina do Trabalho - Requerente 0:1mpio Baldoino da Costa Filho Roca "portadora e Exportadera Ltda. Cl. 33. (Art. 117 n o 1, do Código).
- Classe 23.
N9 492.264 - Ed-ficio Alhinn Dias
N° 499.260 - lorquinim - Re- Gonçalves - Requerente: Nestor
querente : Iorque Corr.-cit. e Indústria Gonçalves- - CL 33. - kArt. 117 ..
de Bebidas Ltda. - Classe 42.
n9 4 do Código).
•. .

T.:rca- .
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N9 493.887 - Industrial Madeira
NO 390.687 - BrIndcheck do Dia
No 492.641 - Transportadora Fe-. .N9 427.141 - Mogens Pin StellinCarins Ramos de Carvalho - Cl. 36.
Ltda.
deral - Requerente - Transporta- ger.
N9 493.933 - Palias - Empreendidora Feciel .al Ltda. - CL 33 - (Art.
No 432.167 - Lidice S/A. Indústria mentos Imobiliários Ltda,
NO 390.688 - Brindcheck do Dia
117 n9 4, riu Código).
Comércio de Plásticos.
Carlos Ramos de Carvalho - Cl. 15.
e
494.007
Alcântara
N9
Machado
No 493.881 -- Cuim Roxy - Regue.
435.554 - Sociedade Comercial Publicidade Ltda.
N9 399.691 - Brindcheck do Dia
rente - Elétrica Musical Ltda. - e N9
Importadora Hermes S/A.
Carlos
Ramos Ge Carvalho - Cl. 33. .
Cl. 8 - eArt. 117 n9 1, do Código).
N9 450.125 - Petróleos Derivados
N9 494.022 - Produtos "JAM" Ltda.
N9
414.208 - São João - Bar e
e Automóveis S.A. Petrolauto.
N9 494.026 - Dov Orni
Lanc,hes São João Ltda. - Cl. 41
MARCAS INDEFERIDAS
N9 494.031
N0450 .500 - Importadora IndusDov Oral
(Com exclusão de café).
trial Vasco do Brasil Ltda.
N9 494.131 - Droga Nice Ltda.
N9 428.479 - Laurita - Guilher..
No 44.0.512 - C.B. 7 - Requerente
NO
494.139
Instei
Instalações
inc e Zukowski - CI. 41.
No 454.578 - Planei S.p,A, •
- Magnesha S.A. - CL 16.
Elétricas Ltda.
NO 465.993 - Irkopp-Industria de
No 457.224 - AVOZinha - Reque.
N9 494.192 - Decorativa - DecoraNo 437.722 - Aerodope - Condo.
Tente - laclusuia de F/..)idas e Vina- Maquinas de Costura S/A.
çoes de Interiores Ltda.
roil Tintas S/A. - Cl. 1 (com excluN9 466.631 - Lubrulufe Máquinas
gres "Vinnico- Ltda. • • CL 42.
No .494.604 - Panauto S/A Inrús- são de massas para pousar).
N9 452.102 -- Château Noir - Re- Domésticas Ltda.
tria e Comércio
•
No 440.311 - P A - Porcemnarto
querente - Chialn.ando Amandola
N9 494.618 - Funtimod S/A. Má- S/A. Porcelanas Artísticas - Cl. 15, •
N9 471.057 - Companhia Hoteleira
Ltda. - Cl. 42.
quinas e Materais Gráficos
do *Brasil.
No 455.101 - Rio Chie - Editõra
No 460.443 Areiovita - Regue.
N9494.665
Achiles Henrique Gon- Brasileira de Livros e Revistas Edi.
NO 471.153 , Gráfica "As" Color
.
Andraeu
rente - Paulo António d.:s
çalves
Ltaa.
brás Ltda. - Cl. 32,
Stefawni - C.. 2.
NO 477.2E8 - Eder Jofre.
No
494.861
Máquinas
Elétricas
Ni? 455.830 - Nylok - Nylok 3/A.
N9 461.P3$ - Drink - Rev.lerente
N9478.999 - Restaurante Madeira Eimac Ltda.
Ferragens e Ferramentas - Cl. 48
Repiesenta;.Ocs Ropes Ltda, - Ltda.
No 494.964 , Móveis Padrão - In- (com exclusão de artigos de touca..
CL 41.
N o 479.070 -- C.A.P.I. Companhia dustria e Comércio Ltda.
dor).
de
Aplicações
de
Participações
inNo 462.713 -- Alpa - Requerente
No 495.028 - Comércio e ImportaN9 456.942 - Santa Olimplo,
. dustriais.
- Lazait.L.Lo & Palma - Cl 46.
ção Eximlopes Ltda.
Ns. 481.366 - CTR - Coterma
Cimaq - Requerente
N9 463.332
NO 495.189 - Cláudio Ferreira a: Panificadora Santa Olímpia Ltda.
Cl. 41.
- Cimaq-cernercial Ltda. - Ci. 17, Transportes Rodoviários Ltda.
Cia. Ltda.
N9 481.728 - Indústria de ArtefaNo 462.410 - Dinam - Geuser
Nysol - Requerente
No 464.539
NO 495.248 - Sanco-Co Produtos
tos de Panos Itapetininga S/A.
Pinto - Cl. 47.
- Majer Lalac - Cl. 36.
Alimentícios Ltda.
No 462.870 - Broadway - Grande
N9 468.490 - Revista da Mulher N9 482.985 - Rações São João S/A.
N9 495.254 - Levy Panzera
Hotel Broadway Ltda. - Cl. 41.
Requerente --- Alfredo Darwin BranN9483.157 - Microlite S.A. IndúsNo 495.403 - GPE - Grvpo Paudão - Cl. 32.
tria é Comércio.'
NO 463.310 - Jonarey
Jonarey
lista de Empreendimentos Ltda.
Cavigorelli 5. A. No 470.753
N9 483.730 - Sulmar S/A. ComérN9 495.587 - Naphetoquimica In- Magazine Ltda. - Cl. 36,
Auto Peças Diesel - Cl. 6.
cio
e
Indústria
de
Carnes.
464.303
Brinheiro
Jesus
de
dústria e Comércio Ltda.
NO 470.920 - Rosa Negra - ReN9 487.018 - António Nogueira.
Brito Pinheiro - Cl. 41.
querente - Detergentes Industriais
487.258 - Agri-Top Agrimensura e
N9 495.625 - José Fernandes
"Lubrifi." Ltda. - CL 46.
No 467.026 - Penstafocide . 495.876 - Durval Estevão de AlTopografia Ltda.
471.6E9
Minerva
RequeNo
toi - Myers Company - Cl. 3.
meida
•Bar
e
Lanches
Bubino
rente - Lojas Minerva S. A. - CL 17.
N9488.174
NO 469.335 - Marlene - Bruno
No 495.931 - Erson ANntes do NasLtaa.
Matragano - Cl. 36.
ciznento"
N9 472.417 -- Onça - Requerente
N 9488.179 - Indústria de Meias
No 495.951 - Edson Arantes do
N° 469.681 - Aspidron - Química
Cl. 1.
- Charles Kung-Wei Tse
Vista Ltda
Nascimento
Farmacêutica
Mauricio Villelu S. At4
N9 472.477 - Emblemática - Re- Bela
N9488.204 - Indústrias 2..sinaltarte
querente - Charles Kung - Wel Ltda.
--••• Cl. 3.
N9
495.952
Edson
Arauto
do
Nas
•
Tse - Cl. 1,
N9 488.205 - Indústrias Esmaltarte cimento
N° 4.69.752
Civitas No 473.204 - Rmos - Requerente Ltda.
NO 496.286 - Vernag 8/A. Veículos - Companhia Imobiliária dos Bons
- Laboratórios Hosbon S/a. - Cl.
e Máquinas Agrícolas
Cersa-Colas e Resi. . N9 496.317 - Fridrich Mauthe Negócios - Cl. 7.
N9 488.216
No 477.934 - Coringa - Reque- rim
N° 470.214 - Sabá
S/A.
Macedo &
rente - Coringa Cobranças Amigix
Zacharlas Rafael Ma- G. m. b. H.
N° 488.328
Cia. 2ndústria e Comércio - Cl. 41.1
veis e Judiciais Ltda. - Cl. 38.
NO
496.411
Automóveis
Santa
raschin.
NO 475.136 -.- I - Inaurnetal
NO 479.199 - Tupá - Requerente
Bar e Café Pôrto Luzia S/A.
N9 488.769
Indústria Auxiliar Metalúrgica Iname.
- Indústria de óleos Vegetais Topa Alegre
No
496.472
Waldemar
Amaral
Ltda.
tal Ltda. - Cl. 11.
Ltda. - Cl. 38.
N ? 490.379 - Casa Editóra Vecctil
RiN
bVro
4
96.668
Bar
e
LainhCS
lula
N.o 478.534 - Água Pinheiral
No 479.306 - Romana -- Reque- Ltda.
Ltda.
rente - Organização Romana de StAgricobraz - Sociedade de Expansão
General 011etric S.A.
N°
490.534
guros - Cl. 38.
Clas.
No 496.955 - Companhia Pulisport .Nricola e-Comercial Ltda.
NO 491.000 - Dionisio Jacinto de
N9 480.376 - Nadar - equerenti- Andrade.
se 43.
de Malharia
- Felipe Nader - Cl. 8.
N9 498.069 - Indústria de Artefa,
No 480.893 - Corisco - Castro.
,g 9491.996 - José Maria Marques
tos de Madeira "Aurora" Ltda
Silva, Indústria Mecânica S. A.
Cia.
No 486.223 - Sylvio Belrniro EdueNo 498.144 - Produtos Químicos e Cl. 21.
Classe 36.
No 492.282 - São Paulo Alpargatas
ta - Vestire
Farmacêuticos S.A.
No 486.776 - Vencedor -- João ou S,A.
N° 481.074 - Regional - Agência
Cruz Re:s - Cl. 41.
No 492.291 - São Pau o Alpargatas No 498 383 - Waldemar Donadio
de Publicidade Os Mucker Ltda. J...4
N9 489 - 13icii.1 - Requerente .•
• N9 498.557 - Gravadora Musicai Cl. 32.
Lojas Biela Tecidos e Armarinhos S.A. 492.294 -- Sito Paulo Alpargal as "Gramus • Ltda.
N9
N.° 482.914 - Ofteltne - Oftelme
Ltda. - Cl. 43.
NO 499.043 - •fropi-Cerva IndúsS.A.
- Ótica e Eletrônica Ltda. - Cias.
N V 494.528 - Isothin - Requerente
N9 492:633 - Lanifício Sulflogran- tria e Comércio Ltda.
se 11.
- Laboran-Franco Vélez Indústrias dense S.A.
No 499.070 - Indústria de Isolan.
Química e Farmacêutica S.A. NO 492.702 - Perdigão S ,r, unet tes Térnr.cos "Calorisor S.A.
N° 487.710
Pau
Drogasôrte
Ci. 3,
cio e Indústria.
mácia e Perfumaria Drogasorte Ltda.)
N9 499.093 - Sérgio Colferai
N9 497.571 - M/40 - Requerente
492.765
Renato
le
()avalia.
NO
N9 499.150 - Cinemas a Diversões - Cl. 3.
- Textil Santa Eugênia S/ A. - Cl. 22
No 493.013 - Francisco Assis 8: Cia.. JIM S.A.
No 488.224 - Cestas de Natal Pre.
493.036
Orientadora
Fiscal
e
N9
N9 499.158 - Fabrique des Mon- sidente - Demeterco & Cia. Ltda.]
TITULO DE ESTABELECIMENTO Contábil "Sul América • S.'C.
tras Vulcain et Stucho S.A.
- Cl. 42.
INDEFERIDO:
N9 493 - Bras:labor Produtos FarN9 488.854 - Nobre L Padaria
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
macêuticos Ltda,
No 469.855 - Moinho ideal •Nobre Ltda. - Cl. 41.
INTERFERÊNCIA
N9 493.132 - Laboratório Parmacêu..
quarenta Raphael Serracalle
N9 488.857 - Monarca
La.
tico Campos Ltda.
lhos Ltda. - Cl. 41-33.
Rio, 3.de setembro de 1966
boratório e Perfumaria Monarca Ltda.
..relevendas • L•tpi. Ltda.
No 493.178
DIVERSOS:
- Cl. 48.
N9 493.209 - Instituto de Angeli
NOTIFICAÇÃO
N° 489.986 - Condiz - Condiz
No 493.429 - Prome,ca S.A. In. do Brasil Produtos l'ertipea lmos SiA.
Ind. e Com. de Máquinas Ltda.
dústria e Comércio -- Prossiga-se na
N9 493.271 - Malharia Aguia S A.
Uma vez decorrido o prazo de reclasse 33.
N9 493.467 - São Paulo Alpargatas consideração previsto pelo artigo 14 O. 8.
.5;A.
da Lei n9 4.048 de 29-12.1961, e mais
N° 490.062 - Visetta Malharia
, EXIGÊNCIAS:
No 493.473 - São Paulo P..!pargatas dez dias, para eventuais Juntadas de Irmãos Daner Daud S. A. - Ciam
reconsideração e se cin mesmo não se 36.
Termos . com exigências a cumprir: S/A.
se tiver valido nenhum ifiurassado
N9 475.742 - Toddy do Brasil S.A.
493.544 - A. J. • Oliveira
N° 490.107 - Bilhatinhos - Rádiei
serão logo expedidos os certificados Jornal Brasil Central S. A. - Claro
Indústria
No 482.884 - Calderex
493.622
Eclittira
1-1.'asiieira
•
NO
abaixo:
G Comércio de Produtos Químicos
se 32.
Livros e Ravistas "Eclibrás .• Ltda.
Ltda.
MARCAS DEFERIDAS
493.628
Construtora
Canada
N°
Cambe
Prenata/
N9 490.226
Diversos:
S.A.
Henri Yrlbarren - Cl. 37.
185.927
Resihist
LaboraNt
493.630
Construtora
Canadá
No
Termos aguardando anterioridades.
N9 490.279 - Alfanzima - Comi
tório Phimatosan S/A - Cl. 3.
S.A.
panhia
Química Rhodia Brasileira
381.854
Yipe
Kaiser
Jeep
N9
357.778
Veb
ZahnscheidernaaN9
N9.493.788 - Industrias Paramounr
Cl. 3.
Corporation - Cl. 21.
chlnenfabrik MOdul.
8/A.
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No 490.462 - Weise - Bombas!
Weise S. A. - Cl. 5.
N° 490.616 - Santa Rita -- Tecidos Elásticos Santa Rita S. A. Cl. 23.
N° 490.642 - Tecidos de Casemi' eas Fairlane - Irmãos Daud 6 Cia.
Ltda. - Cl. 23. (Registre-se sõmente
para tecidos de kl).
N° 490.723 -- Arcos - Arcos presentações Ltda. - Cl. 15.
N 9 491.525 - Quatá - Indústria
de Oleos e Derivados S. A. Inoldesa
-- CI. 41.
N9 491.654 - Correio Atlântico Antonio da Silva Gil - Cl. 32.
N9 491.836 - Dois Anjos - Arna ldo Simão 6 Simão - Cl. 41.
N° 491.952 - Novobaki - Agro.
lbel S. A. - Cl. 1. )com exclusão
de esmaltes, tintas, vernizes, talco e
gorna-laca).
N° 192.313 - Far-West - São
Paulo Alpargatas S. A. - Cl. 48.
N° 492.724 - Sete Vidas - São
Pado Alpargatas S. A. - Cl. 26.
Bracisa - Bracisa
No 492.931
Brasileira de Componentes Industrie.is S. A. - Cl. 1. (Com exclusão
ii 'ficaria pela seão).
N9 492.990 - S - Spama Sociedade Paulista de Máquinas e Equioamentos Industriais Ltda. (Sem direito à letra S isoladamente).
Ciba SoN9 493.082 - Zerofix
eiété Anonyme - Cl. 1.
N° 493.108 - Tribuna Sorocabana
Adelino Santos Reis Venalli
Cl. 32.
Merck
N° 493.867 - Periapec
n Co. Inc. -- Cl. 3.
N° 493.875 - Soledad - José Trepar Salinas - Cl. 41.
N 9 994.286 - Campo Grande em
Marcha -- Antonio Abrahão - Das
se 32.
N9 494.314 - Brasfrutas -- Bras.f.-inas S. A. - Importadora e ExporCl. 41.
adora
N 9 494.719 - Velart - Ceralit
S. A. Indústria e Comércio - Cl. 46.
(;Com exclusão de eleina).
Astronauta - Roque
N° 495.600
Cbdinho - Cl. 42.
N° 495.691 - Amar - Drastosa
5. A. Comércio e Indústria de Meias
-- Cl. 36. (Com exclusão de calados
era geral).
Nãq 496.227 -- Ma; P Mala Materiais Para Construção Ltda. - Class. 16 (com exclusão de cal).
No 497.175 - Glicosedan - Laaloratórios Jorna Ltda. - CI. 3.
N9 497.706 - Regis - Exportadora e Importadora Regis Limitada
Ci. 41.
N9 499.109 - Sedoventril - Prof,-xquimica Ltda. - Cl. 3.
Insígnia comercial deferida
N° 447.802 - C B C - Cia. Brasileira de Caldeiras e Equipamentos
Pesados - CL- 6. (Art. 114).
Expressão de propaoanda deferida:
N° 494.501 - Excursão de Sua
Vida S. A. Emprésa de Viação
Aérea Riograndense Varig - Cl. 33
- Art. 121'.
Nome come-ráal dfcrid.o:
N" 467.135 - Solimóveis - C0113icaltorn Imobiliária e Incorporadora LiáD1tada
QArt, 109 2,9 3)•

MARIO OFICIAL (Seção IH)
Titulo de estabelecimento
N9 ' 461.069 - Top-Set - Lancho
nate Top Set. Ltda. - Cl. 41, 42,
43 - Art. 117 00 1.
N° 483.534 - Tropical Hotel Roberto Dalla Badia Cl. 33 Art. 117 n°
N 9 488.721 - Instituto Diadér.,
Cabeleireiors Lida - Instituto nia
&me Cabeleireiros Ltda. - Cl. 33.
- Art. 117 n0 1.
N9 491.845 - Festival da Crianç
Alcântara Machado Comércio e
Empreendimentos Ltda. - Cl. 33 Art. 117 a° 1
Marcas indef
N° 224.203 - Continental - Indústria e Comércio Continental Ltda.
- Cl. 40.
N° 343.193 - PS Solidotex
Landmann, Filhos 5 Cia. Ltda. Cl. 46.
N O 408.385 - Jafta - Confecções
Jafta S. A. - Cl. 36.
N9 417.062 - Pinguim - Alvaro
Veloso Borba - Cl. 41.
N° 423.709
Moéma - Claudio
Mendonça - Cl. 11.
N° 430.260
Fergusa - Representações Fergusa Ltda. - a. 5,
r\TQ 437.956 -- Elegância ae Penteados - Arte e Penteados Publicidades Ltda. - Cl. 32.
NP 435.780 - MM Multimetal S.A.
Comércio e Indústria e Reresentações
- Cl. 11.
N.° 454.750 - Aladim -- J. A.
Rangel .- Cl. 46.
N° 455.776 - Gardel - Mour 6
CI. 41.
Tôrres
N° 456.417 - Poral - Sinterlite. Metais Sintetizados S.A. Indústria
e Comércio - Cl. 11.
N.° 459.592- - Replasa - Replasa
- Revestimentos Plásticos e Metallzação a Jato S. A. - Cl. 23.
N9 459.979 - Cornapc-Air - Antonio Carlos Pio Ballarin e Hanne
Cl. 8.
Heinz Auguet Emil Stross
N9 47 1.648 Sateme - Sociedade
de Assistência Técnica Eletromecânica
Ltda. - Cl. 8.
N.° 471.657 - Fluorescente - Ind.
e Com. Fluorescente Ltda. - Cl. 8.
N° 473.16'1 - Progresso Comercial
- Proresso Comercial Ltda. -- Classe 36.
N° 473.575 - Imperial - Imperial
Comércio e Representações Ltda. Cl. 41.
N° 476.311 - Ouro Velho Casalinho - Ca , ,es do Casalinho Ltda. Cl. 42.
N 9 477.048 - Cica - Companhia
Industrial de Conservas Alii :enticias
Cica
Cl. 5.
N.9 479.323 - Ouro - Ouro
S. A. ind. e Com. Malhas Cl. 36.
N° 480.490 - Tupi - Conserva.
doma de Caldeiras Tupi Indústria e
Comércio Ltda. - CL 6.
Saudades .- PioN° 480.738
rando loão Mohr - Cl. 42.
N° 481.286 - Crino Seda - Cia.
Johnson 5 Johnson do Brasil Produtos
Cirúrgicos - Cl. 3.
N9 481.425 - Ponto Verde - SIresa Ind. e Com. de Receptores e
Acessórios Ltda. - Cl. 8.
N9 42.412 - Alia - Indústria
Neves Ltda. - Cl. 45.
Nç' 483.054 Espaamcsedina Dr. João Jorge Paulo de Proença Cl. 3.

N° 484.109 . - Cria p aário Chnr:.a Campanaria 'Ltda. Cl. 41.
484.184 - Ciasa - Com. e Ind
de Alimentos S. A. Cara - Class, 41.
N° 484.626 -- Suo Rs - Alexandre Perenyi - O 26.
NO 484.955 - Almalt - Antonio
S:.I,t Mal duka
Cl. 3
N') 483.279
Caramurú - Racine
A ltn eida Licht. - Cl. 42.
No 4°3.603 - Serrano - Feltroleansil S.A., Comércio e Indústria Cl. 37.
NO 489.402 - Isothermo - Condoroil Tintas S.A. - Cl. 16.
No 409.446 - Colorado - Fab. de
Cogarros Sudan S.A. - Cl. 44.
NO 489.821 - Santista - Auto Mecânica Santista Ltda. - CI. 21.
No 490.001
Edalta - Cia. Penha de Máquinas Agrícolas Copemag - Cl. '7.
No 490.809 - Forty - Metal Forty
S.A. - Cl. 5.
No 491.208 - Locomotiva - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl.
.
5.
No 491.357 - Manteiga Pernambuco - Companhia de Industrialização de Leite Pernambuco Cilpe Cl. 41.
No 491.533 - T V Paraná - Rádio .Televisão Paraná S.A. - Cl. 8.
N O 491.884 - M T Metaltest
Companhia Brasileira de Ensaios Industriais - Cl. 5.
NO 491.890. - LoPag - Ca/ah Marin - Cl. 38.
49 482.081 - Vitadex
Joaquim
C. Guimarães - Cl. 3.
No 492.276 - Far-West - São
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 2.
NO 492.843 - Roda - São Paulo
Alpagartas S.A. - Cl. 35.
No 493.301 - Sonda - atinada
S.A. - Cl. 6.
NO 493.960 - Juriti - Vaz & Cia.
- Cl. 44.
.
NO 494.219 - Patrulheiro - Tecidos Pereira Queiroz S.A. - Cl. 23.
No 494.526 - Lee
Lee Fileter
Corporation - Cl. 8.
No 494.828 - Caricia - Casa Falchi S.A. Indústrias e Comércio Cl. 41.
N9 495.722 - Fandango - José
Gonsalez Teijeira - Cl. 4:..
No 498.119 - Britânico - Cie. de
Tintas e Vernizes R. Montesano Cl. 1.
Insígnia Comercial InCeferida
N9 457.263 - Mobiliário Fiel Pra que Discutir? O Fiel vende mais
barato mesmo! -- Henrique Altman
& Irmão - Cl.
N9 466.431 - Cosiva - Cosiva
Companhia Siderúrgica de Governador Valadares - Cl. 5.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
NO 456.906 - Padaria e Confeitaria Rosicler - Padaria e Confeitaria Rosicler Ltda. - Cl. 41 - 42 43.
N9 488.564 - Indústria e Comércio de Bebidas São José - José
Eugenio Zukowski - Cl. 43.
No 489.424 - Boita Zum Zuni Paulo Valente Soledade - Cl. 41 42 - 43.
Exigências
No 362.649 - São Carlos Diesel
S. A., Comércio e Importação de
Automóveis.
N 9 392.688 - Orgal Organização
Comercial Distribuidora e Financiadona Ltda.
N9 446.637 - Rodoviária Brasiluso Ltda.
N9 463.249 - Emape S.A. Empreendimentos Mercantis e Agropecuários.
No 466.629 - Mercantil e Importadora de Plásticos Ltda.
N9 470.58^ - Royalplas Indústria
de Plásticos Ltda.
No 484.460 - Brasil Cloyle de 011vroi

Setembro de
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N° 490.145 - Tabajara, Vidit;.e/
Leitão.
N°490.532 -- Sociedade de Comércio e Refrigeração Springer Ltda.
N9 491.298 - C B S - Editora.
N9 493.173 - Produtos Alimentícios Dena,go Ind. e Com. Ltda.
N9 493.298 -- Irmãos Capitam Limitada.
N9 498.053 - A. C. Alvarenen
Imobiliária e Comércio.
N9 493.091
Jofeir S.A. Comércio e Inc"' etria de Ferro

Diversos
N9 477.489 - Luiz Pereira de Laiagi - (Prossiga-se incluindo na Ci.
33).
N9 491.916 --- Paulo Lourenço de
Oliveira - (Prossiga-se com exclusão da C. 59).
Têxmos Aguardando Alit erior id a de,s•
No 330:472 -- Metalúrgica Maracanfi, Ltda.
NO 426.391 - Indústria Química e
Farmacêutica Schering S.A.
N9 427.363 - ,Hoshino 43z Hoshine
Ltda.
N9 438.248 - José Soares de Coetro.
N9 462.746 - Com. e Inip. Caravell Ltda.
NP 464.290 - Barry arriei }lima
- Helsio Guedes Costa Martinelli
Carlos Pereira :R,amos.
N9 464.314 - Companhia Industrial e Mercantil Paoletti.
N9 466.625 - Carlos Guerreiro
No 467.374 - Indústria de 141(•etro-Aços Plangg S.A.
N9 467.594 - Iriná.cs Cassrato.
NP 471.297 - Silo Paulo Anpergatas S.A.
No 474.712 - Rileeiro de Soma. I:
Cia. Ltda.
NO 476.732 - Investibrás - Consultores de Inveatimentos Ltda.
No 4• 7 - W..‘ry Sayão Nunes.
N9 477.619
Itamarati Importadora Ltda.
N° 478.695 - Cres S.A. :En rienln-sria, Comércio e Indústria.
r° 478.888 - Macarbrás Cona ::cio e Indústria Brasileira de
Máquinas, Cartões e Instrumento!,
Ltda.
.N9 479.255 -- Metro Oxicerte Atômico Ltda.
NO 479.204 - Lanches Bei-Her
Ltda.
No 479.407 - Zelmiro Verl.
N9 480.487 - Padaria e Confeitaria Moravia Ltda.
No 480.846 - Francisco José Boccato e Heitor Boccato.
N9 481.040 - Witte & Sutor
N9 481.274 - Indústrias leeuniciae
São Jorge S.A.
N9 481.747 -- Indústria de Artefatos de Panos Itapetinga G.A.
No 485.346 - Cutter Labiratoriee
Oversess Corporation.
NO 487.816 - Cia. Ago, Paulistr.
de Gás Acumulado.
No 487.963 - Ernesto Neteeebattea
S. A. Indústrias Reunidas. •
NO 488.327 - Stieletrônica ciedade Técnica de Iluininaçâ.o e
Eletrônica Ltda.
NO 488.449 - Pordutos Alimentícios Sandra Ltda.
NP 488.483 - C .H. Boehrinacr
Sohn.
No 488.855 - Laboratório e Perfumaria Monarca Ltda.
No 489.258 - São Paulo Alparcatas S.A.
No 490.750 - Comercial de Fanei•
mentos e Máquinas de Eacritori•
Cemel Ltda.
No 491.359 - João Luiz de Fran.
Ça NP 491.576 - Saciedade de Mine.
ração Falba Ltda.
NO 492.270 - Imre Fried.
No 492.388 - Somercil Soeiedadç
Comercial Ltda.
No 493.089 - Irmãos :1Iieelif_are
Ltda.
No 493.290 - Abiasrr - Tridús': ri e
Comércio e rmenliarla Abre= W.
noitada.

-
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e"..,onsbedaIndustrial de Produtos Elétrtaos
go
N9 494.283 - Labs. Hosbon S.A.
Produtos Químico-Farmacêuticos.
N9 494.458 - Quimio - Produtos
Químicos Comércio e Indústria &A.
N9 495.450 - José Thomaz da
Cunha Vasconcelos Neto.
N9 495.497 - Cerâmica Alvorada
Linntsda.
N9 495.603 - Comercial de Vinhos
Taboense Ltda.
N9 496.889 - Mercearia Santos Limitada.
NO 497.063 - Diatemee, Ltda
NO 497.492 - Waldemar dos Sane
tos e Bernardo rinkestein.
N9 497.639 - Leopoldo Freire dos
Santos.
N9 497.646' - Ernesto D'Angelo.
N9 498.139 - Casimiras Triunfo
Ltda.
No 498.256 - Farmácia São Jorge
Limitada.
NO 498.677 - Nicolino Galotti.
N.° 499 112 - Profarmica Ltda.
N9 494.263 - Voltamo

Retificação ed clichê:
N.° 499.117 - Astor Astor
S. A. Cinemas, Teatros e Diversões - Classe 41 - Clichê publicado em 26-8-61.
N.° 499.118 - Astor Astor
S. A. Cinemas, Teatros e Diversões - Classe 42 - Clichê Publicado em 26-8-61.
N.° 499.119 Astor Astor
S. A. Cinemas, Teatros e Diversões - Classe 43 - Clichê pu•
blicado em 26-8-61,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE p11011ROCAÇÂO
be 6 de setembro de 1966
Ex igênc ias
ênnos com exigências a cumprir
N.° 502 282 - Neves Gonçalves
& Cia. Ltda.
N.° 636.567 - Radische Anilin
,tt Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N." 689.645 - Indústrias Alves
c: Reis S. A.
N." 719.953 - Odilon Augusto
Pereira.
N," 735 679 - Automóveis Credi
Car Ltda.
N.° 736.369 "- -- Agfa Aktiengcsellschaft.
N." 760 047 - Testi! Rayes Limitada.
•
N.° 737.479 - Martins Irmão
indústria e Comércio S. A.
N. 755.714 - Rhodia - Indústria Químicas e Txteis S. A.
N." 759.240 --- White Motor Cor1(11 Corporation.
N." 759.131 - • Mercantil João
bestri S. A.
N.° 759.464 -- h'abrica de Velas
Ave Maria ri da.
N.' 760.110 - indústria de Preiteies Al;menticios Cosfianaça So•
ciedade Anônitna.
N." 760.615
Teixeira Caldas
Montenegro & Cia.
N.' 761.61 14 -. At) Archimedes.
N." 731.020 - Adriano Ramos
Pinto Vinhos SARL
Diversos:
N." 61-6 77
Abel Il. da Co;t'a
i a. Ltda. - Aguarde-se.
N." 757.491. - Nopco Chendeal
Culapat2.). - Aguarde-se.

DIÁRIO OFICIAL
- N. 707.177 - Fornecedora de
Abrasivos Ltda. - Indeferido, em
face de já haver sido prorrogado.
N. 735.929 - Amo Clube Indeferido, em face de já haver
sido prorrogado.
N . 751.476 - Ric,ordi Rraslleira S. A. Editorial e Corkercial
_ Indeferido, em face do prazo
ter expirado em 12-10-59.
N.° 737.499 - S. A. Curtume
Carioca - Indeferido, em face de
já haver sido prorrogado o Registro pelo registro 325.375.
• Prorogação de marcas:
Fora mmandados prorrogar os
seguintes tèrmos abaixo mencionados.
N.° 593.802 - Borboleta - Reinerente Vitor Guedes - Indústria e Comércio SARL - Classe 43.
N.° 593.803 - Borboleta -. Requerente - Viter Guedes - Indústria e Comércio SARL - Clas•
se 41.
N.° 593.804 - Borboleta - Re(inerente Vitor , Guedes - indústria e Comércio SARL - Classe 42.
N.° 654.2.69 - Ciba - Requerente - Ciba Societé Anonyme
(em alemão Ciba Aktiengesellsellen) (em inglês Cilia Limited)
- Classe 1.
N. 654.270 -Ciba - Requerente - Ciba Societé Anonyme
(em alemão Ciba Aktiengesellschefie (em inglês Ciba ',noiteci)
- Classe 2.
•.
N.° 654.271 - Ciba Reguechaft) (em inglês Ciba Limited)
rente - Ciba Societé Anonyme
(em alemão 'Cilia Aktiengesells- Classe 3.
N.° 654.272 Ciba - Requerente - Ciba Socleté Anonenne
(em alemão Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês Ciba Limited)
- Classe 4.
N.° 654.273 - Ciba - Requerente - Ciba Societé" Anonyme
(em alemão Ciba Aktiengesellsellen) (em inglês Ciba Limited)
" 'Ifisse 2. •
N.° 654.274 - Ciba - -Requerente - Ciba Societ6 Anonyme
(em alemão Cilia Aktiengesellsehaft) (em inglês Cilia Lirnited)
-- Classe 3. •
N.° 654.275 --- Ciba - Requerente - Ciba Societé Anonyme
(em alemão Ciba Aktiengesellschaft) tem inglês Ciba Limited)
- Classe 4.
N.^ 674.987 - Kelilande -- Requerente - Neodrog Delande &
Quignon -- Classe -3.
N." 675 240 - Datil' Requerente - Lafi S. A. Produtos Químicos e Farmneeuticos - Classe
11." 3.
N." 078.24 i -- Devim) Valau
I
Requerente
S. A. Produto,: Diii , oicos, e Farmacêuticos :laszse S.
N." 684.375 -- Tubo Mannesmann - Requerente - Mannesmann Aktiengesellschaft - Classe
n.° 7.
• N." 704 688 - Tucano - Requerente - Indústria Antisardina
S. A. - Classe 17.

(Seção Ui)

N.° 704.96,f -• Mundial - Requerente - Mundial Comércio e
Indústria Farmacêutica Ltda. Classe 3.
•
N. 709.366 - Bedocort - Requerente - Quielica Médica Farmacêutica S. A. - Classe 3.
N.° 712.829 - • Esnialtarte Requerente - Indústrias Esmoihirte Lida,
Classe 1.
N. 743.823 - - P.e
(inerente - A. Comes - Classe
n.° 41.
N.° 747.140-- Pixote - Requerente - Se reen (lenis Inc - Classe 49.
N.^ 750.427 -- Baile - Requerente - S. a. Indústrias Reunidas Tirtguã de Malharia - Classe 36.
N.° 756.330 - Centauro - Requerente - Indústria de Linhas
Centauro S. A. - Classe 22.
N.° 756.466 - Turco - Requerente - Cia. de Cigarros Souza
Cruz - Classe 44.
N. 756.467 - Ghezira -• Requerente: Cia. de Cigarros Souza Cruz Classe 44.
N.758. 387 - Moto-Crane. Requerente: Koehring Company - Classe 6.
N. 758.429 - Fargo - Reguerente: Chrysler Corporation - Ciasse 21.
N. 759.414 - I.C.A. - Requerente: Shelle Brasil S.A. - O. 47.
N. 759.484 - S.T. 37 - Requerente: Merck 1 Co. Inc. - CI. 48.
N. 759.770 - Moinho - Requerente: S.A. Moinho Sentiste Indústrias
Gerais - a. 41.
N. 760.088 - Pilogenio - Requerente: Francisco Antônio Giffoni Filho
- Cl. 48.
N. 760.305 - Amphocrine Requerente: Laboratório Farmacêutico Limitada - Cl. 3.
N. 760.693 - Revista de Histórias Requerente: Euripedes Simões de Paula - Cl. 32.
N. 760.774 - Ajinoco Reverente: Organização Farmacêutica Luper Ltda. - Cl. 41.
N. 761.007 - Doa Chicote Maga-.
zine - Requerente: Rio Gráfica e Eclitôra Ltda. - Cl. 32.
.111....n••n•

ATOS
INSTITUCIONAIS
_COLETÂNEA
Divulgação n° 962

Preço: Cr$ • 450

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves. 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidas pelo Serviço
de Reeirti.81so Postal
E1ffr Brasilia
Na sede do D I.N.

Setembro de 1:66 3;01
N. 761.008 - Fantasnla -rente: Pio
Po Gráfica e Edhãra Ltda. Cl. 32.
N. 761.013 - Ben - 1-2,(;t1
General Time Corporation .- Cl. N .
.• at.e.
N. 761.018 - Slazengers 1,:icnt4e9Slazengers Limite N. 761.02n - Anc.::;,or • Req . :erente: •john i3ewar
Soa,:
Cl. 12.
N. i al .022 - Cryçtal Da/
Requerente: 1V1innesota Mining And Ma.
nufacturing Compan y
e,.
N. 761.023 • Teflon - Requ.rente: E.1. Du Pont de \i no i•-; (vai
Company
Cl. 1.
N. 761.024 -- Pocket Dee - Requerente: General Time Corpora nem Classe 8.
N. 761.025 - Ancestor
rente: John De-.ar ti Sons Liimted
Classe 42.
Prorrogação de Marcai:
Foram nzandaclos prorropar os sc!,,lin.
tes (éramos abaixo mencionados com as
apostilas indicadas pela SCÇJ70
N. 651.138 - Francesco Cinzano
Cia. - Requerente: Etablisscnient Mar.
quint - Cl. 42.
N. 759.165 - Sher-Will rente: The Shersvin-Willinms Corariam
- Classe 2.
Classe 1.
N. 759.167 - Sher-V5: 111 - Requerente: The Sherwin-Willimis Company
- Classe 2.
N. 761.015 -- Production -- Requerente: Minneso..t, Mining And Manutacturing Company - Cl. 25.
N. 761.017 - Gama 'cal Reguerente: Cooper McDougall 6 RoNertson
Limited - Cl. 2.
N. 761.021 - Morden Stock Maker - Requerent.,: Morden Niachines
Company - Classe 6.
Frase' de Propaganda Prorrogada
N. 760.996 --, Pullsport - Seja
uma entre cem e vista-se bem. - Requerente: Pulsport de Malharia - Classe 36.
NO171C Conicrcta:. Prorrobodu:
N. 675.336 - Companhia de Seguros Imperial - Requerente: Companhia
de Seguros Imperial.
N. 760.742 . - lorota° Pontes S.A.
Comercio e Indústria - Requerente:
Torquato Pontes S. A. Comércio e Indústria.
Titulo de Esiat)clecaarnto Prot..
rogado:
N. 697.712 - A Rica Flora Requerente: Rica Flora S.A. Indústria
e Comércio - Classe.s: 4 - 48.
N. 550.539 - Instituto de Beleza
Monte Costeli - Requerente: josx: Paulo Ferreira Machado - Cl. 33.
N. 712.239- Casa Alberto - ReIrmaos Ltda.
querente: José Chreem
- Classes: 22-37.
N. 732.852 - Amo-Clube - Re>
querente: Amuo S.A. Indústria e Co.
mércio - O. 33.
N. 759.250 . - Casa José Araújo
Requerente Casas José Araújo S.A. Wilt
48.
Classes: 12 - 23 - 24
Expediente das Divisões e Seções Re.
Notificacão:
Rio, 5 de Setembro de 1966
Notiiicação:
Uma vez decorrido O prazo de reconsideração previsto pelo arr. 14 da lei
4.548 de 29-12-61 e mais dez dais para

-n"_ n';‘,Vèl-a:ii a
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Recordati Laboratório Farmacológico S.p.A. (no pedido de alteração
de nome e mudança de enderéço na
marca Reco, târmo n9 259.883). Mudança de sede da requerente: Para
Rua Matteo Civitali, 1, Milano, ItáMarcas Deferidas
lia.
Reconsideração de Despacho
N. 464.652 --Neplexyl - de Mayo
Amerio'in Cyanamid Company (reIndústrias Farmacêuticas Ltda. - Clascorrendo do despacho que indeferiu
se 3.
a marca Cyasorb, têrmo 412.745).
N. 481.715 - Decoratex - TapeExigências
çaria Decoratex Ltda. - Cl. 34.
N. 495.476 - Neodcrme Ciba SoTérmos com exigências a cumprir:
ciété Anonyme - Cl. 1. (com exchtsão de tintas e lacas).
Unileve.r Ltd. (no pedido de averN. 497.651 - Monabloc - Emes- bação do contrato da marca número
236.803) - Apresente clichê para
to D'Angelo - Cl. 14.
tôdas as marcas.
N. 497.734 - Fivel Financiadora de
Borracharia São Cristóvão Ltda.
Veículos Automotores Ltda. - CI. 21. (junto à marca n9 213.140).
N9 757.975 - S.A. Indústrias ReuN. 497.745 - Le Sully - Bar e
Restaurante Le Sults/ Ltda. - Cl. 41. nidas F. Matarazzo.
N. 497.749 - Arapuã - Olive;ra
E. J. David Metalúrgica S.A. (no
& Lopes Ltda. - Cl. 47.
pedido de alteração de nome da marca n9 167.127). Arquivelse o pedido
N. 497.825 - O Bom Despacho - de anotação de alt, de nome por
Enrico Bento Chaves - Cl. 32.
falta de cumprimento de exigência.
N. 497.835 :2- Bênção - Cerâmica
Lecien S.A. -Ind. Farmacêutica
(transferência para o seu nome da
Bênção Ltda. - Cl. 16.
N. 498.002 - Papa - Cibraço S.A. marca n9 168.990). Arquive-se o peComercial Importadora Bras. de Ferro dido de anotação da transferência
por falta de cumprimento da exigêne Aço - Cl. 5.
cia.
N. 498.063 - Argiglutan - Labs.
Laboratório Emer S.A. (no pediHoshon S.A. Prods. Quimico-3arrna- do de averbacão de contratd\da marcêuticos - Cl. 3.
ca n9 20.836). Arquive-se o pedido
N. 498.534 - Omaia - M.A. de anotação de contrato por falta de
cumprimento da exigência.
- Cl. 36.
N9 498.706 - Carp - Carp Ind.
Sergio Puser (transferência para o
e Com. Ltda. - Cl. 48.
seu nome das marcas n9 208.444 208.443
- 208.445 - 255.867 N9 498.731 - Berbec - Berbec
S.A. - Ind. do Vestuário - Cl. 36 200.789 - 203.613). Arquive-se o pe- (com exclusão de chapéu e sol dido de anotação de transferência
por falta de cumprimento da exigêne sobretudo) .
zNo 4(47.714 - Palestina - Vidraria cia.
Laboratório Nortef arma Ltda. Palestina Ltda. - Cl. 14 (com exclu(transferência para o seu nome da
são de bibelots e vidraças).
N9 456.012 Verdolinho - Po- marca n9 247.163). Arquive-se o pelenchl Ind. Bras. de Produtos Ali- dido de anotação de transferência
por falta de cumprimento da exigênmentícios - Cl. 41 .
cia.
N9 458.731 - I. A . E. M. - Ind.
Loureiro Costa S.A. Com. e Ind.
Acesórios Eletro Metalúrgicos IAEM
(transferência par o seu nome da
Ltda. - Cl. 8.
N9 497.697 - Festinha - Cria- marca n9 251.891 e 252.124). Arquicêes Infantis Festinha Ltda. - Cl. ve-se o pedido de anotação de transferência por falta de cumprimento da
36.
No 434.452 - Visex - Floriano exigência.
Cl. 8.
Scattolin & Irmão Ltda.
Indústrias Químicas Mangual S.A.
(no pedido de averbacão de contrato
Nome Comercial Deferido
da marca n9s 262.750 e 132.993).
Preliminarmente, anotem-se, medianIsT9 493.995 - Carbocloro Indús- te apostila: 1) O contrato de explotrias Químicas Ltda. - Carbocloro ração a favor de Chesebrough Indústrias Químicas Ltda.
Pond's International Ltd. 2) O contrato de exploração a favor de In"itulo de Estabelecimento Deferido dústrias Químicas Mangual S.A., já
averbado no registro anterior, númeNo 466.017, - Milar Auto Peças - ro 132.993.
Milar Auto Pepas Ltda. - Cl. 8 NO 757.989 - Wittnauer & Cie. So21 - 39 e 46.
ciété Anonyme.
NO 499.968 - Romulo de Almeida
Marcas Indeferidas
Mercuri e Haroldo da Silveira Lima.
N* 48.534 - Soc. Distribuidora de
No 494.117 - micro - Play - Automóveis Nacionais.
Paca° Sammartano - Cl. 8.
NO 488.533 - Soc. Distribuidora
Titulo de Estabelecimento Indeferido de Automóveis Nacionais Ltda.
N9 428.701 - Casa Napoleão Fausto Spina (transferência para
Cercino Vianna Oliveira - Cl. 8 e o seu nome da marca Alcachol nú33.
mero 186.429).
N9 439.685 - Casa Lord - J. C.
IÇ9 414.710 - Chemische Fabrik
Ferrão & Cia. Ltda. - Cl. 36.
Grunau G.m.b.H.
N9 483.942 - Transportadora Itaúna - J. C. Souza & Companhia
Diversos
- Cl. 33.
Cleodon da Silva Furtado (transN9 452.465 - Fábricas Real - Arferência par o seu nome da marca
mando Ribeiro & Cia. - Cl. 46.
N9 471.341 - Servi - Empire - n9 22J).278). Anote-se , mediante
Servi Empire Assistência Técnica de apostila.
Laboratório Loubet de Produtos
Rádio e Televisão Ltda. - Cl. 33.
Farmacêuticos Ltda. (transferência
Transferência e Alterações de nome para o seu nome da marca número
122.418). Arquive-se o pedido de
Foram mandadas anotar nos pro- anotação de transferência por falta
cessos abaixo mencionados as 6eguin- de cuo9rimento de 'exigência.
tes transferências e alterações de noChianti Melini S.p.A. (transferênme do titular de processos:
cia para o seu nome da marca núOberschwabische Metallwarenfabrik mero 166.452) - Arquive-se o peG. m. b. H. (transferência para O dido de anotação de transferência
seu nome da marca Silitstahl núme- por falta de cumprimento da. exige/iro 280.678).
da.
eventua:s juntadas de reconsideração e
tio mesmo não tendo valido nenhum interessado serão logo expedidos os certificados abaixo:

Manoel Antonio Costa (transferência par o seu nome da marca
n9 167.986) - Arq9uive-se o pedido
de anotação da transferência por falta de cumprimento da exigência.
José Peixoto de Siqueira - Laboratório Maximus (transferência para o seu nome da marca n0 223.614).
Arquive-se o pedido de anotaão de
transferência por falta de cumprimento da exigência.
Chesbrough Pond's Produtos de
Beleza Ltda. (no pedido de novo
contrato de sub-licença de exploração das marcas n9s 214.452 227.248 - 233.356 - Averbe-se o novo contrato de sub-licença de exploração a favor de Chesebrough Pond's
Produtos de Beleza Ltda.
Henrique Pustinilc (transferência
para o seu nome da marca número
294.600). Arquive-se o pedido de
anotação da transferência por falta
de cumprimento da exigência.
Elepril - Soc. Elétrica Predial Limitada. (transferência para o seu
nome da marca n9 316.954). Arquive-se o pedido de anotação de transferência por falta de cumprimento
da exigência.

Setembro de 1966
489.313 - A. J. Renner S.A. Ind. do Vestuário - Aguarde-se.
Prorrogação de Marcas

Foram mandadas prorrogar as seguintes marcas:
NO 511.555 - Sigella Moo Politur
- Sidol - Werke Siegel & Co. Cl. 1.
NO 746.950 - Jornal de Piracicaba
- Irmãos Losso - Cl. 32.
N9 753. 092 - Royal l3riar - J.
& E. Atkinson Ltd. - Cl. 48.
NO 756.649 - Insulite - Fuso Gutzeit - Osakeyhtio - Cl. 16.
NO 756.652 - Odvlen FarbenfaMiken Bayer Aktienget'ellschaft Cl. 2.
No 757.058 -- Anepaton Virtus
Medicamentos Alopáticos Nacionais
S.A. - Cl. 3.
N9 757.524 - Oakite
Oakite
Products, Inc. - Cl.
NO 757.525 - Ookite
Oakite
Products. Inc. - Cl. 47.
NO 758.033 - Reninha - Cooperativa Agrícola Mista Iio Brancc
Ltda. - Cl. 41.

N9 , 758.080 - Phosol s ine FaliéLaboratórios Pierre-Docta S. A. res - Chasáaing Le Coq Cie. (dclara a desistência do pedido de Cl. 41.
averbação do contrato da marca núNO 642.218 -- Carr..)
-- João
mero 190.690). Anote-se a desistência do pedido de averbação do con- Boueri - Cl. 36.
NO 644.161 - Plurivitan - Labotrato, de fls. 30, arquivando-se o reratório Sanitas S.A. -- Cl. 3.
ferido pedido.
No 645.251 - Cassella - Cassella
N9 487.224 - Caetano Pacciari - Farbwerke Mainkur A kr len gesells •
Prossiga-se com exclusão da cl. 33 chaft - Cl. 28.
por não se encontrar justificada.
N9 749.285 - Recolana - Lanifício
N9 469.220 - Navegação Aérea
Bras. S.A. - Em face do parecer Record S. A . - Cl. 24.
No 752.817 - Zambeletti - Laboretro prosiga-se como Sinal de Proratório Zambeletti S.A. Cl. 2.
paganda.
NO 756.385 - Festival da Velha
N9 491.728 - Centro de Oratória Guarda -- Rádio Record S. A . - -Rui Barbosa (C.O.R.B.) - Pros- Cl. 32.
siga-se com exclusão de órgços de
NO 755.615 - Pa namr oro -- Reupublicidade.
ters Ltd. - Cl. 32.
NO 492.290 - São Paulo AlpargaNO 751.822 - Jacobs - The Jatas S.A. -- Prossiga-se com exclu- cobs Manufacturing Company são de cadernos de mata-borrão pa- Cl. 6.
ra escritórios e móveis de aço para
No '156.710 - Camnoão - Granescritórios.
des Indústrias Minetti. Gamba Li, NO 492.4434 - São Paulo Alparga- mitada - Cl. 41.
N9 601.989 - Mel ini - Chianti
tas S.A. •- Prossiga-se com exclusão de cadernos de mata-borrão pa- Melini S. p. A. - Cl. 42.
ra escritórios e móveis de aço para
N9 639.379 - Que lid ide XX escritórios.
Indústrias Dante R amenzoni S.A.
No 472.989 - Dr. Hernani Pur- - Cl. 36 - Prorrogue-se o registro
chio - Prossiga-se como título tle sem direito ao uso exclusivo da denominacão qualidade
estabelecimento na el. 33.
NO 639.378 - nualida dn X - In(No 475.936 - Odorico M. Montei- dústrias
Dante Ramenznni S.AA. -ro S.A. Importadora e Comercial - Cl. 36 - Prorregue-se o registro
Prossiga apenas para os artigos se- sem direito ao i' rn erclusivo da demi-impressos declarados, e excluin- nominarião oualid a e .
do-se folhinhas da cl. 32 e apólices
No 839.380 ) de XXX -da cl. 25.
Indústrias Dante Ramenzoni S. A.
N9 499.227 - Sierac - Ótica- e - Cl. 36.
Com. Carvalho Reis S.A. - Cl. 8
- Clichê publicado em 26.8.61. Foi Prorrogação de Frase de Propaganda
mandado prosseguir como registro
n6vo, contando o prazo de oposição
No 757.394 - Céretwo Iluminado!
a partir desta data.
Neurobiol o Tônico do Cérebro No 497.942 - Indústrias Orlando Perf, nn0ria Lopea Ind. e Com. S.A.
Cl. 3.
Stevaux S.A. - Prossiga com os ar- - NO
756.097 - Sua vista está fatigos exclu Idos indicados pela seslhando?
óculos de T ii`z Fe rrando são.
Luiz Ferrando Ode e Instrumental
NO 497,671 - Ruf-Buchhaltung Cientifico S.A.
C' 1 - 8 - 25.
Aktiengesellschaft - Prossiga com
exclusão dos artigos indicados pela
Prorrogação de Titilo de
sessão.
Éstabeleeinv-n to
N9 498.903 - Saipe - Soc. AnôNo 647.913 - Cine Rea l - Edson
nima Ind. de Peças e Equipamentos
- Prossiga co mexclusão dos artigos Menezes dos Anjos - Cl. 33.
•NO 749.358 ,- Faculd^ 12 de Ciênindicados pela sessão.
cia': Fcon émi -s de São Paul o No 499.308 - Bar Lanches Castelo 1-”Pdacão Esool a de. °Cm . Alvares
Branco Ltda. prossiga substituin- 1, Penteado - Cl. 33.
do a cl. 50 pela , cl. 38.
.,
NO 463.863 - J. V. Cavalcante Itc.:ntrws
Aguarde-se.
NO 488.531 - Companhia Paulista
(10
Tece, 4 "-.oler
de Papéis e Artes Gráficas - Aguar- desnacho
que defe.r i n a marca Code-se.
orecnica
T:rma
NO 429.067 - Usina Agrosil de
Uelific'n:,
9 de Cliché.
Alimentos Ltda. - Aguarti?.-se
N9 475.491 - Evg Entwicklturs
NT' 498.34.7 - Boar Und Verwertungsgesellschft
Aktiengesollsch:ift - Cl 1.
- Aguarde-se.
publicado em 22.8.61.

Têrça-feira
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 180 do Codige. da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo palerão apresentar suas oposiçãa, ao Departamento
, Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados c= a concessão do registro requerido

a correr o prazo Mi

Termo n.° 741.018, de 21-3-1966
Eletro Instaladora Ltda.
Santa Catarina

Termo n.9 741.025, de 21-3-66
Estamparia e E,smaltação Nordeste S.A.
Ceará

Termo n.° 741.030, de 21-3-66
Editora Abril Ltda.
São Paulo

Estamparia e Esmaitação
Nordeste S. A,

Os Grandes
Compositores

Nome comercial
Termo n.° 741.026, de 21-3-66
Ectamparia e E,smaltação Nordeste S.A.

Termo n.° 741.033, de 21-3-66
Editora Abril Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distaiguir; Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins catálogos. edições ' impressas. revistas. Órn64#
gãos de publicidades, programas radioténics)s. rádio-televisionadas, peças teatrais e ,...nematográlleas programas
circenses
Termo
n.°
741.031,
• de 21-3-66
Indústria Brasileira
Classe 32
Editora Abril Ltda.
.
Para dist.rguir: Almanaques, agencias,
São Paulo
anua rios, álbuns impresos. boletins caClasse 8
tálogos. edições impressas. revistas. dr.'
fogões
gãos de publicidad:s. programas radio..
Tê mo n.9 741.027, de 21-3-66
tônicos. rádio-televisionadas, Peças teaDix S. A. Financiamento, Investimento
trais e cinematográficas. programas
e Crédito
circenses
Guanabara
'1-ermo n.° 741.034, de 21-3-66
Juan Eduardo Toulier Etorace
Guanabara
Ceará

Claiie
Artigo selétricos em geral
Têrmo n.9 741.019. de 21 3-1966
Administradora Mat Cap Ltda.
Santa Catarina

klministradori
Mat Cap Lida

4b.1/4

Nome Comercial
Termo n.o 741.021, de 21-3-1966
Empório Catarinense de Tecidos Ltda.
Santa Catarina

DIX S. A. Financiamento,
Investimento e Crédito

Emporio Catarinense.
de Tecidos Ltda.

Termo n.° 741.028, de 21-3-66
Editora Abril Ltda.
São Paulo

'5)0

Nome comercial

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.:
anuários. álbuns impressos, boletins ca.,
tálogos.edições impressas. revistas, 6r-,
(
•
•
,..
Acuirm
i
••
aãos de 'publicidades. programas radio•
Nome Comercial'
eia.fônicos, rádio-televisionadas, peças teaEnaciop trais e cinematográficas programas
Termo n.9 741.022. de 21-3-66
circenses
Taioense Ltda.
Pw
Tênno
n.°
741.032,
de 21-3-66
Santa Catarina
Editora Abril Ltida.
Classes: 15, 25. '32 e 40
São Paulo
Azulejos de pias artisticas. Gravuras
desenhos, pinturas, quadros. estátuas,
Classe 32
estatuetas, imagens, murais. PropaganNome comercial
l'ara distinguir: Almanaques, agendas
da, publicidade, jornais, revistas e puanuários, álbuns impressos, boletins cablicações em geral, programas de tela.
Termo n.0 741.023, de 21-3-66
visão, peças cinematográficas, cartazes
Inchininho — Indústrias Sul Pinho Ltda. tálogos. ediçôes impressas. revistas, órgãos de Publicidades. programas radiode teatro, artísticos, folhetos. Decora•
Santa Catarina
fônicos. • rádio-televisionadas. peças teações de interiores residenciais e comertrais e cinematográficas programas
Classe 32
ciais
circenses
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
Têrmo n.° 741.036, de 21-3-66
anuários, álbuns impressos, boletins ca- Farmácia
Termo n.° 741.029. de 21-3-66
Nos'. Senhora dá Perpetue
tálogos,
edições
impressos,
tevistaa
órAbril
Ltda.
Editora
Socorro Ltda.
gãos de publicidades. programas radioSão Paulo
Paraná
fônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
Nome comercial
circenses
Termo n.9 741.024, de 21-3-66
Têm on.° 741.035, de 21-3-66
Organização Editorial Alfa Ltda .
Investimentos e Participa,bes INPASA
S. A.
Santa Caerrin.1
Santa Catarina
Classe 32
Para dist,nguir: Ajuris. almanaques
Investimentos e Participações •
anuários boletins carálogis iornsi
livros. peas teatrais e c:nemeográti
— INPASA —S/A.
cas. programas de radio t televisão
Classes: 3 e 48
publicações revistas folhinhas sapres
Titulo
Nome comercial
sas e programas circenses
Nome comercial

d

s:Ta~e *acta.

Feminina

História da-Música
( Ilustrada e Sonora)

INDUPINHO -Industrias
Sul Pinho Ltda.

Enciclopédia
. da Menina Moça

Organização Editorial
ALFA LTDA.

FARMÁCIA NOSSA
SENHORA 130j
PERPÉTUOj
SOCORRO'

I• '\
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MARCAS DEPO SITA DAS
Publicaçã,o feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação cOmeçara
a correr o prazo de 60 dias pais. o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional dá ProPriedivie Industrial aqueles que se julg arem prejudicados cem a . concessão do registro requerido
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Termo n. 741.037, de 21-3-66
Cerealista Patrulhense Lida.
Pio Grande do Sul

PATRULFIENSE
Indús tria

Brasileira

Classe 41
Para assinalar e 'distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Substãncias alimenticias e seus preparados.
Ingredientes de alimentos. Essências ali•
mentícias
Térmo n. 741.040, de 21-3-66
Laticínios Argenzio Ltda.
São Paulo

9

prorrogação
ARGENZIO
inaUstria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 741.041, de 21-3-66
F. B. Calças Meier Ltda.
Guanabara

E. B. CALÇAS
• MUER LTDA.
Nome comercial
Térmo n.° 741.042, de 21-3-66
F. E . Calças Meier Ltda.
Guanabara

MEIER
UIDOSTBIA BBASILEall
Classe 36
Calças para homens, senhoras e crianças
741.044
e 741.04'5, de
os.
Têrmos
21-3-66
Companhia Brasileira de Plásticos
:1(oppers"
São Paulo

PLÁSTICOS

cados de material plástico. revestimen.
tos confecCioradcis de substâncias ani.
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros.
armações para &cios, bules. bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas,
Jaixas • para acondicionamento de alimental caixa de mater:al plástico pára
Ja12rias. coadores, copos, canecas, coo.
chas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais P ra velas
caixas para guarda de ibjetos. cartuchos, coadores para chá. descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticoos
ara soraetes, ca:xinhas de plásticis
para sorvetes, colherinnas. pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas dt plástico para sorvetes, disco.
embreagen de mataria; plástico. embalagens de ma:er:al p:ástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
oylon esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-rin dos. escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. • fitas
'para bolsas. 'ocas guarnições guarninições para porta-blocos, guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. gcarnições de material plástico para utensílios e eibletos.
guarnições para bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, piás.
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas
orinéls, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes arti,
gos protetores para documentos, puxadores de água para uso domástico
porta-copos. porta-nique:s, poros-notas
porta-documentos, placas, rebites rodiabas, recipientes, suportes, suportes gare
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacbs, saquinhos, vasilhames para acundiciinamento, vasos, xlcaras, colas a frio e colas são incluidas
em outras classes, para borracha, para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
Classe 50
Bilhetes de sorteio, cartazes em geral,
cartões impressos, chegues, duplicatas,
faturas, formulários, impressos em geral, notas fiscais, papel impresso para
contabilidade e correspondência e
passagens
Tênno n. 741.043, de 21-3-66
-Companhia Brasileira de Plásticos
"Koppers"

a
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KOPPERS
BRASIL

sffl

dlICEIUNks
Indústria Brasileira'Â

Classe 28
Pzrs diçtinouir: Artefatos de material
cip:entes
Plástico e de ny/on:

PLA'tSTICOS

KOPPERS
BRASIL
"rs'lf

Classes: 28 e 50

Térrno n.° 741.051, de 21-3-66
Urino il.° 741.046, de 21-3-66
Myrian Guilhermina de Deus Homem, Organizações Az de Espadas S. A.
Importação e Comércio
[mis Sérgio • Ferreira e Nancy Lopes
Paraná
Nainur
Guanabara
PRORROGAÇÃO

sQ go

TEM

o Puu

INSTITUTO MUSICAL BRASILEIRO
Classes: 18, 21, 36 e 49
Frase de propaganda
dasse 33 .
'rittilo de estabelecimento
Térmo n.° 741.053, de 21-3-66
Comércio e Indústria Cerealves Ltda.
Têm° n.° 741.047, de 21-3-66
Goiás
Civisbrás — Comércio e Indústria de
Vidros São Brás Ltda,
Guanabara
CIVISBRAS —

COMÉRCIO

o

E INDÚSTRIA DE

O PRETINHO IS

VIDROS SÃO BRAS LTDA.
rindastria
Fabricação e venda de vidros em geral
Tèrmo n.° 741.048, de 21-3-66
O. K. Passagens e Turismo Ltda.
Rio de janeiro
Classe 38
Papel
Têrmo n.° 741.049, de 21-3-66
Destilaria Holiday Lida .
Guanabara

Classe 41
Arroz e feijão
Têrmo n.° 741 .054, de 11-3-64
Editora Mundo Brasileiro Ltda
Guanabara

SWING

MATURAMX,

`•

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques. agendas,
anuário" álbuns impressos, boletins. e:.
Classe 41
tálogos,
edições impressas, revistas. 6r.
Condimentos, molhos para mesa, vinaprogramas radia
gãos
de
publicidades,
gre, pós para sorvetes, pós para pudins
fônicos, rádio-televisionadas, peças tett.
e casquinhas para sorvetes
trais • dnematográficaa programas
Termo n.° 741.050, de 21-3-66
circenses
Laboratórios Sintof arma Ltda,
Termos as. 741.055 e 741 .056, de
São Paulo
21-3-66
,.
E. E. E. — Empreendimentos e Estudos Econômicos S. A.
Guanabara

I ndústria Brasfieira_à

' s - a te
G
. erravi

Classe 3
Termo n. 741.052, de 21-3-66
Comércio e Indústria Cerealves Ltda,
Goiás

9

Classes: 17, 25, 32, 33 e 38
Insígnia de comércio
Classes: 17, 25, 32, 33 e 38
Insígnia

Pai
Ind.- Bras.'
Blepreaão de tentame

0

Térmo .n. 741.063, de 21-3-66
H,eraldo Tavaers
Guanabara
Si

Jornar_da Tijuco
Casse 32

.
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industsiel. Da data da publicag o começara
a correr o Prazo do 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo podara° apresentai' sua. oposições ao Dcpartamemo
, Nacional da Propriedade Industrial aguêlea que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
j caixas de descarga para etixos, edificaTermo n.° 741.057. de 21-3-66
Indústria e Comércio' çôes prernoldadas. estuque. emulsão de
INCOMESA
.base asfáltico, estacas. esquadrias, estruMetalúrgico S. A.
turas metálicas para construções, lameMinas Gerais
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
1

Indústria Brasileira
Classe 6
Caldeiras e permutadores de calor, para
liquidas, gazes e sólidos, e suas partes:
tanques, reservatórios, tubulações. ecorésuper-aquecedores,
nomizadores,
aquecedores, pré-aquecedores e peças
para os mesmos
Termo a.° 741.058, de 21-3-66
INCOMESA — Indústria e Comércio
Metalúrgico S. A.
Minas Gerais

de função, 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 impermeabllizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas cOnstruções. par-

quetes, portas. portões. pisos. soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto,
telhas. tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo ri.. 9 741.061, . de 21-3-66
Instituto Blochimico S. A. — Paulo
Proença
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Wiústria Brasileira
Classe 6
Caldeiras e permutadores de calor, para
líquidos. gazes e sólidos, e suas partes:
tanques, reservatórios, tubulações, economizadores, super-aquecedores, réaquecedores. pré-aquecedores e peças
para os mesmos
Têrmo n.* 741.059. de 21-3-66
Concreto Redimix do Rio de janeiro
S . A.
C;uanabara

CONCRETO
E IMI
Cias; I 6

Concreto e concreto pré -misturado
Têm:no n.° 741.060, de 21-3-66
Concreto Redimix do Rio de Janeiro
S. A...

.

Terra° n. 9 741.062, de 21-3-66
Dempster Brothers, Incorporated

Classe 8
Relógios

Estados Unidos da América

Termo n.° 741.067, de 21-3-1966
Gráfica e Editõra Brasiluso S . A.
Guanabara

131E M13E3 t;1
AL 1°: ri
Prensas para en tardai metais em
. fragmentos
.

Têrmo n. 9 741.066. de 21-3-19-66
Pánagiote G eorges Kokkinovhaebos
Guanabara

Indústria Brasileira.

PRORROGAÇÃO
R.A SI LCS O

Ind. Brasileira
:.:Ia.sse 32
Pare distmg Lm . : Almanaques, agendas.

anuários, álbuns- impressos. boletins catálogos, edições impressas. revistas. órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea•
trais e cinematográficas programas
circenses
Têrmos ns . 741.068 a 74, .010, de

21-3-1966
idústria Quimica Lavontez Ltda .

Classe 36

Classe 16
Pana distinguir: Materia.i6 para ConStrUe decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentar
Oto, calhas. cimento, cal, crê, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas.

chapas para coberturas, calcas

RIAN

INDUSTRIA BRASILEIRA,

Guanaba ra

PRORROGAÇÃO

bumina, anilinas; alumen. alvaiade etIa
vejantes industriais. aluminio emapóS,
amoniaco, anti-inerustantes. i anti-o I (1 dIa/0 1
anti-corrosivos, anti-detanantra ar.aas
tatos, água acidulada para acumulados
res, água oxigenada para fins industrio
ais, amônia; banhos pare galvanizaçao,
benzinas, banzai, betumes. bicarbonato"
de sódio, Lha potássio; cal virgem. caro
võe& carbonatos, catalizadores. celutata
se. chapas fotográficas. composições. Me
toucas. turbantts. ternos. uniformes
tintares de incêndio, cloro, corrosive2a
e vestidos
cromatos, g rafites. creosotos: descasamo
Têm ° n. 9 741.064. de 21-3-66
tes, desincrustantes, dissolventes; amola
Rian Comércio e Indústria de Colchões
sões fotopráficas, enxofre. eter. esmalta
Ltda .
tes. eestearatos; ienol. filmes sensibilla
Guanabara
zados para fotografias. fixadores. fluEo
dos para freios. formol. fosfatas indaga
tr tais. fósforos Industriais. fluoretoss
fundentes para solda; galvanizadoreas
gelatinas para fotografias e pinturas%
glicerina; blelratos, hidrosulfitos; impera
Indústria Brasileira
meabilizantes, ioduretos. lacas: massag
para siintura, magnésio, mercúrio. aierma
Classe 40
tos. neutralizadores. nitrocelulose: Pre4
oxidos. oxidante. óleo para pintura óleo'
Colchões em geral
de linhaça. produtoS quirnicas para uno;
Termo n. 9 741.065. de 21-3-1966
pressão,potassa industriai. papéis boaI
Importação e Representações -Avinco"
1iográficoos
. e preliocopista, pelIculas selas
Limitada
siveis. pata% para fotografias e análfai:.
São . Paulo
ses de laboratório, pigmentos. potassa'
pós metálicos para a composição de tina I
tas preparações para fotografias. produsa' P
tos para niquelar. pratear e cromai
produtos pava cl q uir tintas, prussiatoce

Classe 3
'Um produto farmacêutico

PRORROGACÃO

•PRORROGAÇÃO

legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos dl lingeria, jaquetas, biques,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs, mantasa cnandribo. mastilhaa, =latos, palas, penhoar. pulover, pelerinaa,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu•nhos. perneiras, quimanos, regalos,
roba de chambre, roupão, sobretudos.
uspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolas ou siadas

dágua,

Guanabara

Para distinguir: Arti§os de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, hlusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chales,
cachecol% calçados. chapéus. cintos,
Indústria 13rasileine
cintas, combinações. corpinhos. calças
•
Classe 1
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas. Para distinguir: Absorventes. acetona.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros, ácidos, acetatos, agentes quimicoa sara
salas. casacos. chinelos. dominós. echar- o tratamento e coloração de fibras. tepes, fantasias, fardas para militares, co I eidos, couros e celulose; água-raz,

Lavontex—

reativos. removedores. sabão oeutreb

sais, salicilatos, secantes, sensibilizantek
sililatos, soda cáustica, soluções guiado
cas de uso industrial, eolventes. sulte4
tos, tintas em p6. liquidas. sólidas GO .

pastosas para madeira, ferra paredes
construções, decorações. couros. tecidoas
fibras, celulose, barcos e veiculas. talce
industrial thiner, vernizes, zarcão /)
Classe 46

Abrasivo, preparados para dar brinasr
em rolos, carbureto de sulca, abrasivos
cera em pó ara lustrar madeira. cera
para polir cera para conservar e KIM
moveis e assoalhas, composições para
limpar vidraças, preparados para coma !
servar o escorregamento das correia
massa para encerar. pasta para luatrari s
e conserva, calçados, Opa ra Mamas
prata pó para . limpar taireres. Draw& .4
radas para conservar couros
/
Classe 48
P ara distinguir: Perfumes. essências. ezza
tratos, água de colônia, água de touca
caekr. água de beleza. água de quinas
água de rosas, ássea de alfazema. águai
rii,ra barba, loções e tônicos para tal
cabelos e para a pele, brilhintina. bana
dolina. "batons". cosméticos. fixadoreg
de penteados. petróleos. óleos para taii
cabelo. crave rejuvenescente. cremes gora
durosos e patnetka para limpeza dai
pele e "maquilage". depilatórios. desce.
clorantes. viaagre aromá'ico, pó de arrOtt
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras. preparadas para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para us Líbios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido peritimadch
ou não, sabonetes. dentifricíos em Os
pasta ou liquido. sais perfumaJos pai'
banhos. pentes, vap orizadores de perfis*
me, escõvar para dentes, cabelos, unha
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Terino n.-9 741.071, de 21-3-1966
José Messias da Cunha
Guanabara--.,

'rei= a.° 741.074, de 21-3-1966
Frijardim, S.A.
Rio de Janeiro

Termo n.9 741.079, de 21-3-1966
Induetria de Produtos Alitne¡Át;cio4
'Confiança" S.A.
São Paulo
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coc;20

coc c
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NUSTFL ERASILE:RA

g

Classe 50
Insígnia comercial
Termo n.9 741.075, de 21-3-1966
Frijardim S.A.
Rio de Janeiro
fré) ((--?
1,iVj tU°,

'PUTia
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2DUSTRIA fláA$!L;trud

Classe 32
Almaaeçuea, zger,d2.2,
canários. úlburis impressos. bcetza oalogos. adições imprse.s. rev:rtna, 15eda publicidades. programa- recuoWnicos, rkto-televisionadas, peças czar..:3 e sinematográficaA ,progir.ntos
circenses
Termo n.9 741.073, de 21-3-16
Oku Martins Pereira
Guanabara
-

„

O riçGG© )27W212 -22q:
(gUSTfiJA ORASRIEã4
•Classe 32
Revistas, jornais e publicação
Termo 11.° 741.076, C2 21-3-1966
azadamia Brasileira de Aánlnistraçao
-‘lospitalar
Guanabara

Classes: 33 e 50
Titulo de Estabeelcimentã
Termo n.° 741.077, de 21 3-1966
Indústria cie Produtos Alimenticloa
"Confiança" S.A.
São Paulo
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Classe 41
Balas
Termo n.9 741.080, de 21-3-1966
Imástria de Produtos Alimentícios
'Confiança" S A,
São Paulo
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Balas (faníasia de açi.cat)
Termo 2.9 74 1 .033, de 21-3-196-6—')
Indústria de Produtos Alii,tenlciun
"Confiança" S.A.
São Paulo
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Classe 41
Balas
Termo a.° 741.1081, de 21-3-1966
Indústria de Produtos Alimenticios
"Confiança"
São Paulo
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Balas (fanasia de açúcar)
Termo n.° 741.084, de 21-3-196b
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Classe 41
Balas (fantasia de açúcar)
TU-mo n.o 741.089, de 21-3-a3
Pen.iffeacgo N. S. de • Fátinn Lkda.
Pernambuco

\Juo 1

{-1Y1

_LÇL

12eviOn

, r
tut .

,- C_-- „__..
P C'''''.--, '''' 7_,.. 7, ' '
-=`,-------z."-% , 1,.n__L
(---'.-4-2 A '..
i„nr,___-1,

wiRlyiklida

t' ,r

aasse 3.2

:iii,, ,2,,p); _,i,

L'.

Classe 41
•
Balas
Termo a.9 741.078, de 21-3-1966
Indústria de Produtos AlitnenWim,
"Confiança" S.A.
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Classe 32
aradistmgtur: Almanaques, agendac,
n_zuár i.ns. Album imprr. sson, boletha
ediçõe.:, impressas. revistas, õs3 _os de publicidades. programas radio%nicos, rádio-televisionadas., peças tca4rai.s e daematográficaz, programas
circenses
—
Termo n2 741.072. etc 21-3-15'66
José Messias da Ganho
Guanabara

•
1:1

`"ernio n.ode 2 i
indústria de .?i.odutos
'Confiança' S.A.
São Paulo

Classe 41
Dulce

uuv

nâjszW,4-

Classe .41
Minas

•
'•

cab
c-_-)
GREN-4

Classe 41
Ealos (fan.:asia tia .;lica - )
Terat on.° 741.040, de 21-3-04r
Indústria Eletrônica Euclgert Lt`bc
Pernambuco
fi C, -5 2 3 z,,\
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de adirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
IS correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazd poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial e,quêles que se julg areai- prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 741.087, de 21-3-1966
Editifira Abril Ltda.
São Paulo

Tèrmo n.° 741.0$5, de 21-3-1966

Joaquim Lemos
São Paulo

Os Grandes Pintores

casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças, juta, jersey, linho, nylon. paco.
paco, percalina, rami, raiou, seda na.
tarai, tecidos plásticos tecidos imper.
meáveis, tecidos de pano couro e
veludo:.
Classe 24

bertores, esfregões, fronhas, gua,
pos. jogos bordados, jogos de toatnas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas
rosto, e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para cha e

café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinnas
e calçados. ataduras de algodão para
(cobre pão)
Para distinguir: Aluas, almanaques. diversos fins, exceto para fins mediM.
Classe 23
anuários, boletins. catálogi.s, jornais, nais, bandeiras. bordados, braçadeiras
livros, peças teatrais e cínernatográti- borlas, calcados caas ara móveis é Para distinguir tecidos em geral tecicas, programas de radio t televisão pianos, carapuças para cavalos. cor. dos para confecções em geral. para
publicações. revistas, folhinhas trupres. dões, debruns. là, fitas forros franjas tapeçarias e para artigos de cama e .
mesa: Algodão. alpaca, -cânhmo cetim,
sas e programas circenses
testa°, feltro para órgão, fofos galarcaroá, casimiras fazendas ,e tecidos de
dates, lamparinas, mochilas, mosguitei.
Alamares, atacadores para espartilhos

• Classe 32

Termo n.° 741.088, de 21-3-1966
Editôra Abril Ltda.
São Paulo

L

-

G emos
• el

. antura

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agencias
anuários, álbuns impressos, boletins ca
tálogos, ediçeies impressas, revistas. ór
gãos de publicidades. programas radio.
fônicos. rádio-televisionadas, peças tea.
trais e cinematográficas oram-ornas

uasse 43
Iri • •
Agua mineral natural
Termo n.° 741.092, de 21-3-66
Luporinl Comércio e Indústria S. A.
:Termo n.° 741.086, de 21-3-1966
Guariabara
Editôra Abril Ltda.
São Paulo

PRORROGACIO

Sist8OLO DE,

A,

6, 7, 11, 21, 39 e 47
Classes'
Frase de propaganda

Classe 32
Para distinguir almanaques. agendas.
anuários, álbuns, impressos. boie.tins.
Catálogos. edições impressas. folhetos.
dade, programas radiofônicos e rádio
teltvisionados. peças teatrais e cinematográficas e programes cIrcens,,s
Termo n.9 741.091. de 21-3-66 •
Itapuama Empreendimentos Ltda.
Pernambuco

Termos ns. 741.094 a 741.098, de
22-3-19066
Malharia Esge S A.
São Paulo

SG
Indústria

Br a si le ira

Termo n.° 741.104, de 22-3-1966 •

Termo n.° 741.093, de 22-3-1966
Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos SC. A.
(:;tianabara

CATROPAM
Classe 41 . •
Suplemento dietético estimulante de
crescimento

Brasileita
-

Classe 37
Roupas brancas. para cama e mesa:

Acolchoados para camas. co'chas cober1i.:es. esfre g ões fronhas quardana.
pos, logo. bort!sd's logos de toalhas.
tençiáis mantas pare camas par: u para
casinha e panos de pratas, to gam de
rosto e banho, toalhas de mesa. toa.
lhas para Jantar. toalhas para chã e
café. toalhas vara banquetes. guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pio)

Nome comercial

Industrla

.Classe 22
Para distisguiri Fioe em gerai. para
bordado e tricotagem: tios . em gera,
ara tecelagem pe uso comum: fio ck
lã ou êlo em meada ou novelo, torcida
ou não; tio de lã ou pêlo. em meada
ou novêto, para bordado, costura, cra
chi e Mico; linhas para . bordado, cos
mura. crochê e -Micto

LtiDOOINI U
(0W F

lã em peças, juta, jersey; linho; nylont
paco-paco; percalina; rami; rayon: sena
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis. tecidos de pano cota% e
veludos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins exceto para tina medicinais, bandeiras, bordado.. braçadei.aa,
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, _carapuças para cavalos cordões, debruns, lã, firas forros trama*
festão. teltro para órgão, fofos galar.
deres. lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras . enchimentos
para rou pas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis. não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries. pavios. rédeas, rendas redes, sacas sinhaninhas para vestidos
telas, tampos. para almofadas, 'não 'crendo parte de móveis, artigos estes
feitos de 'algodão, cànhamo. linho, luta,
seda. raion lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos. encerados, .linóleos, passadeira.? panos !apta
assoalhos, para paredes e tapetes
Classe 22
Fios de algodão, tios sintéticos, cânhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos fios
de seda natural e raion. para tecelagem,
para bordar, para costura. tricotagern
crochê

ros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de hr..mens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
passamaries, pavios, rédeas, rendas refazendo parte dos mesmos, palmilhas,
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não Na.
zendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta.
seda. raion lã pelo e fibras não
, incluidos em outras classes
Classe 34
CortinadOs, cortinas; capachos; encerados; estrados; linóleos; olaedos; paçsadeiras; panos paar assoalhos para
paredes e tapetes

Classe 23
Para distinguir te• cidos em geral: tecidos
para confecções em geral. para tapeca
rias e para artigos de cana e mesa:
Algodeo, alpaca, cânhamo. cetim, caroá

Termos xis. 741.099 a 741.103, de
22-3-19066
Malharia Ene S.A.
São Paulo

Comercial Iguatemi
São Paulo

CalSRCIAL

IGUÂTRMI LTDA. ,
Nome Comercial

Termo n.° 741.105, d.. 22-3-1M.6
Comercial Iguatemi Leda.
São Paulo

IGUATEMI,
Classe 41

Alimentícios, carnes e peixes em canse*
• cereais em aornarva, coalhada, come
dimentos, creme de lente, frutas e doce*
Classe 37
em conserav, geléias, legumes em comRoupas brancas, para cama e iam: serva ou não, leite em pé,
mantel"
AeolchouPos para camas. colchas, Me massa de fornata,
mussarela. óleos
adirstris Brasileife
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da • ,p nedudet Industrial. Da data da publicaçlto começará
• cofrar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante t..se praso poderio epresentar suas oposições ao Departaments
Nacional da Propriedade Industrial agudas que. se pia. em prciudicados com a concessão do registro requerido
reamestiveis, pickles, pós para pudins,
queijos e sucos de frutas para fins
alimentares
"nr mos as, 741.106 e 741.107, de
21-3-1966
Restaurante Bier-Palast Ltda.
São Paulo

Termos ris. 741.109 e 741.110, de
22-3-1966
Indústria de Plásticos Romero Ltda.
São Pauto

Tern-o n.° 741.113, de 22-3-1966
AG-Comercial e Constrtuora Ltda.
São Paulo

plantas medicinais, pedras em bruto.
„uebracho, raia.% vegetais. resinas, resinas naturais, reskluos, testeis, silicio
seivas, talco em bruto. :Isto, xisto
betuminnso e silício
Classe 41
Alimentação para aves e animai... Aipis
te, alfafa, açúcar, feno, farelo, forragens.

ROMER0

Indústria Brasileira
Classe 48
Prendedores para o cabelo (bob)

milho, quirela, sal, sementes de girasol
e sementes para pássaros tortas de algodão e rações balanceadas e vitaminadas

Classe 28
Flores de matéria plástica
Têxmo n.9 741.112, de 22-3.1966
AG-Comercial e Consirtuora Ltda,
São Paulo

Classe 41
Churrascos, cremes, doces, condimentos

para alimentos, carnes e peixes em conserva ou não, empadas, frituras, frutas
em conserva, frios e salgados, massas
alimentícias, pastéis, pudins, presuntos,
refeições prontas, saladas, suco de frutas
para fins alimentares, sorvetes e tortas
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos. an:x, bitter, branda, conhaque. cervejas fernet, genebra, gila', kumel, licores. nectar, punch pipermint, dama
sucos de frutas sem álcool. vinhos, ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
guinados e wh:slcy

,i— Tèrmo n. o 741.108. de 22-3.1966
Restaurante Bier-Palast Ltda.
São Paulo

rados. pioinhaninti em bruto. pé 4e
moklagem para fundições, pedras britadas piche em bruto, pedra calcaria,

Classe 2
Substâncias e preparações químicas
Classe 33
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo. álcalis
Sinal de propaganda
para fins agricolas, bactericidas, ceras
Têrrno n.9 741.115, de 22.3-1966
para enxertos. cianamide de cálcio
Limp — Limpadora Bancária Ltda. como
adubo para o solo, defumadores,
São Paulo
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
LIMP
adubos, essências para exterminar aniSão Paulo — Capital mais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizante.- para o solo, formicida. guano. Inastifugos, massas para enxertos, pastilhas
Classe 33
para destruir insetos, preparações para
Serviços de limpeza em geral
'reservar o solo, preparações para desindusina er silena
truir trotas, bervas e plantas daniTênao n.° 741.116, de 22-3-1966
"Adupec" Adubos e Pecuária Comércio nhas, sais para fins agrico/as, sais para
ua borecolas, substâncias químicas
e Indústria Ltda.
para destruir insetos, hervas e plantas
r
Classe 16
São Paulo
daninhas, venenos contra a vermina,
Pare distinguir: Materiais para construvenenos para insetos e vlsgos
ções e decorações: Argamassas, argila,
contra lagartas
"ADUPEC" ADUBO§L
areia, azulejos, batentes, balaustres. bloTêrmo mo 741.120, de 22-3-1966
cos de cimento, blocos para pavimentaE PECUÁRIA COMERAssociação dos Diretores de V'zdu 10
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
CIO
E INDÚSTRIA
Brasil
isolantes, caibros, aaixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas 'Migue,
LTDA.
São Paulo
caixas de descarga para etixos, edificações premoidadas, estuque, emulsão de
Nome comercial
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruESCOLA SUPERIOR
turas metálicas para construções. lameTêrmos na. 741.117 a 741.119, de
DE VENDAS
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
22-3-1966
de junção, !ages, lageotas, material isoFortaleza- Çat.ao
"Adupec"
Adubos
e
Pecuária
Comércio
lante contra frio e calor, manilhas, mase Indústria Ltda.
Ceara
sas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções. •mosaicos, proSão ,Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para
Classe 33
tornar impermeabilizantea as argamasTituks 'de Estabelecimmte
sas de cimento e cal. hidráulica. PedreTêrmo n.• 741.123, de 22 -3-1966"
seoussata eaMILEM
gulho, produtos betuminosos. impermeaAssociação dos Diretores de Vcm ; -,-. do
bilizadas liquidas ou sob outras formas
' Classe i
Brasil
para revtstimento e outros como tia pavimentação. .ças ornamentais de ci- Substâncias e produtos de origem aniSão
Paulo
mento ou gesso para tetos e paredes, mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
pardalmente
preparados:
Abrasivo.
em
papel para forrar casas, massas andAcid.ss para uso nas construções, par- bruto, argila refratária, asfaltico em
quetes. portas, portões, pisos, soleiras bruto, algodão CM bruto, borracha em

.ftJCUPEC

Classes: 33, 1, 42 e 43
Sinal de propaganda
Térmo n.° 741.111, de 22-3-1966

74-Comercial e Constrtuora Ltda.
São Paulo

rAO - COMERCIAL is

CONSTRUTORA LTDA.
Nome Contereis!

para portas, tijolos, 'tubos de concreto, bruto. bauxita, benfoim breu. cánfora
telhas, tacos, tubos de snntilação, tan- Sruto, ch!fres. cera. de ptan?as ceras
ques de cimento, vigas, vigamentos e vegetais de carnaúba e arícud. afaz
de cava/o, crias em geral, cortiça em
varas
nruto, cascas vegetais, espeto, ervas

"Zérino n.0 741.114. de '2-3-1966
Lima — Limpadora Bancária Ltda.
São Paulo

IIMP—L1KPADORA
BANCARIA DIDA.
_Nome Comei-Liai

medidnais, extratos oleosos estopes
°alcatra. falhas, fibras vegetais, florem
e ;as. grafites, goma em bruto, granito
bruto kieselghur.• líquidos de Plata
°reparados minérios metálicos madet.
tas latex -rn bruto aa oarcialmentz.,
-a!, em
rnrciairnente trat,i4
" -das
'es - aç ser ,--idas e solainarlr.,
Tura rfl nrm.-v-e• em kiruto 61x:lo
nal/ganes '' , o5 de cascas vegerait
; leo&
bruti ou parcialmente prepa

Cl

.-isc

R. vis, a
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Termo n.° 741.121, de 22-3-1966
Anociação dos Diretores de Veadas do
Brasil
São Paulo

Termos as. 741.127 e 741.128, de
22-3-1966
Indústrias Paramount S.A.
São Paulo

ESCOLA SUPERIOR
DE VENDAS
)3ra:d1la—Capital
Declarai

•
04..$

.(0A1.441°2‘

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 741.122. de 22-3-1966
Asisociação dos Diretores de Vendas do
Classe 22
Brasil
Fkm de algodão, tios sintéticos, cânhaSão Paulo
mo, Juta, lã nylon, fios plásticos, fios de
seda natural e raiou, para tecelagemESCOLA SUPERIOR
para bordar, para costura, tricotagem e
crochê
DE VENDAS
Classe
36
„atritiba- çst.clo
Para distinguir: Artigos de vestuários
Parana
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. oipargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 33
puças. casacão, coletes, capas, chales
Titulo de Estabelecimento
cachecols. calçados. ' chapéus. cintos.
Termo n.° 741.124, de 22-3-1966
cintas, combinações, corpinhos, calças
Ag,41niçáci, dos Diretores de Veadas do de senhoras e de crianças. calções, calBrasil
ças. camisas. camisolas . camisetas
São Paulo
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, domin6s, echar
pez, fantasias, fardam para militares, co'
legials, fraldas. galochas, gravatas, gorros. logos de tingem, lagostas, laguês.
luvas, figas. lenços, mantas, melas
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. pa
(dós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
peugas. pouches. • polainas. pilarnas. punhos, perneiras. quimo/los. regalos.
robe de chambre, eolpão. cobretudos.
auecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
suspensórios- saldas debanho. sandálias
susteres. shorts. sungas. Colas ou stades
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Classe 33
Sinal de propagaenixt
Termos os. 741.129 e 711.130, de
22-3-1966
timo n.° 741.125. de 22-3-166
Indústrias Paramount S.A.
Chocolate Dizioli S. A.
SZo Paulo
São Paulo

1.

seda natural e raiou para tecelagem.
para bordar, para costura, tricotagem e
crochê
Classe 36
Pia
Artf os de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
.utas, botinas, blusões, boinas, babaantros, bonés, capacetes, cartolas, cara' ;alça& casacão, coletes, capas, a'iates;
Lacheools, calçados, chapéus, . cintos,
.intas, combinações, corpinhos, calos
de senhoras e de crianças.. calçõee, calças, cam isas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominé,s. echarpes, fantasias, fardas para militares, coleg ais, fraldas, galochas, gravatas, gorros agos de lingerie. jaquetas, laguês,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias;
ma Os mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penhoar, puiover. pelerinas:
peugas, pouches, polainas, pijam.,s, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 9 741.126, de 22-3-1966
Chocolate Dizioli S. A.
São Paulo
CM

.

MmCM

arlro )

..4444

bmw.m

exare,
ema.

U,

LOJA DAS MÁQUINAS.
S/A. COMERCIAL E
IMPORTADORA:
Nome t Dele a ciu!
Termo nS 741.139 de 22-3.6G
te Mercearia Nifiacas Ltda.
São Paulo

.co

0
_
E
CC

ta

1.1

INDUSTRIA .BRASILEIRA

Classe 41
Bala com recheio d adamasco
Termos na. 741.131 e 741.132, de
22-3-1966
Indústrias Paramount S.A.
São Paulo-

Classe 22
Fios de algodã.o, fios alatatires, tanha-,
mo, luta, Ia :Anon. fios Pliisticos, fios

de seda natural e ralou, para tecelageall
para bordar, para casto... trIcotagers e'
crochc .
• aasse 16
Classe 41
Ciasse 22
Arttgca de are
dia')s, bombons, chocolate; com achar Fios de algodão, fios sintéticos atulha- Para lictfarm
de goiaba
m°, juta, lã, nylon fios plásticos fios de e roupas feita* era gerai: Agatalbffik
040t15STRIA atuksimeta

aventais. capargatas, ar:Aluas OIjns,
botas, ootinas, alusões boin,,s, adouros, g nes. ca2c,eits turmas ,, <imas, casacão, coleies capos a.. es,
cachecols, calçados. chapéus tinias,
a., .is
cintas, combinações, corihnhos
de senhoras e de eranças
ças. zairlsas, camisolas,
cuecas. ceroulas, coiannbos cuca os,
saias, casacos, chineios, dominas La nat.pes. fantasias, fardas para militares .0iegials, fraldas galuk.h.m. gravatas nor.
nos. logos de tingem, inquetas iaubes.
luvas, ligas, lell“)s, manlõs
maios, mantas, mandria°, mant.lhas
oalas penhoai, puioxet th , h rms,
peugas, pouches. polainas pjam,is
nhos, perneiras. quirsonos, reua.us,
robe de chambre. roipão, sobretudas,
suspensórios saldas debanho. sandáhas
susteres, shorts. sungas stolas ou oaf ks
e vestidos
Tênno nS 741.133. Si 2..3.66
Loja das Máquinas S. A Comercial c
Importadora
São Paulo

aia,* 41
Alcachofras, aletria. a;110, es pargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
imérdons. ameixas, amendoim. araruta,
uma. atum. avela. avelãs, ' nate azai..
tonas. banha. 'oacalhaa. batatas. baias,
41accatos. bombons. balachaa. baunilha,
arfé em .p6 e em grão: ezar,arãoh caneta
am nau e em pó. cacau, carnes, châ,
caramelos, chocolates, confeitos. crawki
cereais. comMho. creenr de leite. cremei
Slimentolos, croquete* compota& call
alce. coalhada, castanha. cebola enndlef
mentor para allmenbs, coloraste,
rfssuriços, dendê. doces. doces de frau
tas. esolnafre, essências alimentares. elas
nadas. -ervilha& enxovia. .ertrato de toa
mate. farinhas alimentícias, favas. fé&
aulas, flocos. farelo. fermentos, felIflet
dras. Moer frutas dem saturei§ e crai11
st adem pacote. goma de socar. go*
fsrn granulo'. grilo de bico. gelada&
goiabada adem hem doce. berre
isaw, lkasikes, buam Regeu,

o. t• L1)
(
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MARÓAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão' apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

comiensada. ienenó
etr lamtines ao
conserva. lentilhas, linguiça. louro. mas.
:uariscos. manteiga
sat alaueutimas
mai-gama. marmelada macarrao. mas
ae de tomate mei e amado. mate, mas
sas tiara mingaus. ,no,hos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. no2es. óleos comestiveis. ostras ovas
pães paios. -matinas, pimenta. pós para
padins pialt!es, peixes, presuntos. pa
tês. oetit-txns pastilhas pizzas. pudins
queijos rações balanceadas para aui.
mais. requeijões sal saem, sardinhas
aanduicaes, salsichas. salame& sopas eia
trutas: torradas tapioca, tâmaras, talharan tremoços tortas tortas para ali
mento le animais e aves, torrões.
toucinhc e vinagre
n." 741. 135, de 22-3-66
Gloria A bdalla
São Paulo

peugas. pouches, polainas, pijamas. punhas. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
remo n.° 741.137. de 22-3-66
Valpraia — Comercial e Imobiliária
Ltda.
São Paulo

rodas para bicicletas„ raios para bicicle- meteres, short& sungas. atolas ou ala"
toucas, turbantes. ternos, uniformes
tas. rebogue, radiadores para veículos,
e vestidos
rodas para veículos. selins, triciclos, tiantes para veículos. vagões, velocípeTermo n.° 741.142, de 22-3-66
des, varetas de contrôle do afogador e
Viação Esperança Ltda.
ace-lerador, tróleis, croleibus, varaes de
Rio de Janeiro
carros, toletes para carros
Térmo n.° 7.1.139. de 22-3-66
Salvatore Spitaleri
São Paula
ENTREGA roa A

VALPRAIA_

ATALIBA

S 'io Paulo — Capital

Classe 33
Classe 16
Titulo de estabelecimento
Para distinguir: Materiais para construTarmo n. 9 731 . i'0, de 22-3-66 •
eõas e decorações: Argamassas, argila.
S. A. Indústrias Romani Óleos
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo_Vegetais, Café-Pecuária
CbS de cimento, blocos para pavimentaSão Paulo
ção, calhas. cimento, cal, cré, chapas
boiantes, cai b---1., caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
a:xas de descarga pare eixos. edifica-‘4
ções premoldadas. estuque. emulsão de
eN.
S4
base asfáltico. estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamela; de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages. lageotas, material tsoiante contra frio e calor, manilhas, mas•
"SPe‘
saa pare revrstimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
Classe 41
totaar impermeabilizantes as argamasIii iaiaitioatio roo
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- .iêç
Para distinguir: óleos e azeites
gulho, produtos betuminosos, impermeacomestíveis
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtslimento e outros ,como na paTrm on.° 741.141. de 22-3-66
vimentação, peças ornamentais de ciConfecções Natalibel Ltda.
mero ou gesso para tetos e paredes,
- São Paulo
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
vitrõs

á
—k,-C"
-

‘21asses: 41, 42, 43 44 e 46
Titulo de estabelecimento
n.9 741.136 de 22-3-66
Malharia Graçatex Ltda.
São Paulo

•

.0
25>
egY
4?).

Térreo n.9 741.138, de 22-3-66
Marlux Comercial Importadora Exportadora Ltda
São Paulo

para-lamas, para-brisas. Dedais, pantees,

Téamo n.° 741.143. de 22-3-66
David Mendes
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CIFRA DO AVICULTOR
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 741.144. de 22-3-66
PMP Representações Ltda,
111111 il 11 II ilililil 11 11III 11 11 11
Guanabara

•
.. PpREgENTAÇOE a LIDA
g
Classe 33
•
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 741.146, de 22-3-66
Cia. de Cigarors Selma Cruz
Guanabar 3
PRORROGAÇÃO

C/RLTON
( INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo n. 9 741.145, de 22-3-66
PMP flepresentaçõea Ltda.
Guairihara

C.s .g4

Classe 36
Peba distinguir: Artigos de vestuários
lupas teitas em geral: Agasalhos.
e
aventais. alpargatas. anáguas, blusas.
botas. botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
ouças. casacão. coletes; capas, chatas.
cachecols. • calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
da cenhoras e de crianças, calções, calcamisetas.
camisas,
camisolas.
ças
turma, ceroulas. colarinhos, cueiros.
sa a. s. casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para militares, co!amais. fraldas. galochas, gravatas. gorros. logos dt !ingeria. jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços. mantes, meias,
sna-ôs. mantas. mandribo: mastilhas. mabetós, Palas, oenhoar, oulover, oelerinas,

Classe 33
Transportes e tutitano

Classe 44
Cigarros, cigarrilhos, charutos e futaC
em corda ou am fõlha

MAR LUX
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos,
•breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostarkmes, carros-irrigadoes, carros, caroçaa. ~Tocarias, chassis, chapas circulares para veiculos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, &Migadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras Para veiculo& guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas. moto furgões.
manivelas, navios. ônibus, Para-choques,

Vaco Esperança

Classe 3b
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas. blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casacão, coletes. capas, chales.
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. calcas. camisas, camisolas.. camisetas.
saias, casacos. chinelos, domines. acharpes. fantasias, fardas para m Titaras, co'
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jauetas. leques.
Luvas, ligas, lenços. mantes, meias,
males, mantas. mandrião mantilhas. paletós. nelas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches. polainNs, pijamas, punhos, perneiras, quimanos. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos.
susnensório& nítidas de banlan. sandálias.

qP
Para distinguir: Maquinas para intitita
tria texteis em geral, ma quinas e suas
partes integrantes: para fins industriai&
mai:loisas . de pressão. morares e suas
partes. espumas, máquinas para .bordar,
alavancas. alternadores máquinas bru.
aidoras. cilindros, máquit.as betoneiras,
cabeçotes, bombas elét rmas bombas hia
dráulicas. bombas para liouidos bur4
ainbos, barras, turadei eas máquinas pa.
tirar cortiças. engrenagens, ~al.
aas da estampar. forjas faradieras.. for.
las, maquinas oara h lar e setanipar,
vaivulas. oinhães. ressaltos. máctuinaál

• - rèrça-teira 1.3
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MARCAS DEPOSETADAS
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Publicação feita de acôrdo com a art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data- da publicação começará
• correr o prazo de 60 dias para o deferimento. do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
, Nacional 'da Propriedade Industrial [iguales que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
roaquear. engseagens e parafusos sem
Termo n.° 741.150, de 22-3-66
fim, teares, turbinas, tesouras rotativas
Indústria de Calçados Paumo Ltda.
São Paulo
• mectinicas, tornos revolver e mecaDicos. máquinas para indústrias de tecidos, máquinas para industrias de tem.
dos de tapeçarias, multipacaores, man.
Oh, molas, máquinas itraoras, máquinas de esticar. máquinas ensacadoras
!INDÚSTRIA BRASILEIRA
filtros polarizes, reguladores, silencios
máquinas
pulverizadoras,
comutaso
dores
Classe 3-5
Calçados para homens, senhoras e
Termo ai- 741.147, Je 22-3-66,
crianças
Rio Ferramentas. Representações Ltda.
Guanabara
* Termo n.9 741 151, de 22-3-66
Indústria de Colchas Sultan Ltda,
São Paulo

P AUMO

,j0F ER

Termo a.9 741 155, de 22-3-66
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

RrPROAOGAÇÃ-Ci

SEKKO
INDUSTRIA
BRASILEIRA

,e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximaçãri abat-jours e lustre& máquina
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.9 741.152., de 22-3-66
São, Paulo Alhargatas S. A.
(Prorrogação)`

fineRftocAçiõ

Classe. 31.
Lonas- impermeáveis
Termo n.° 741.156, de 22.-1-66.
Oswaldo Kasehny
Rio Grande do Sul

Boliche Las Vegas
Indústria Brasiieirsi
Compra, venda e representações de ferINDItS-Ic tl A BRA SILEIRA
ramentas, máquinas e equipamentos
Termo n.9 741.148, de 22-3-66
Classe 49
Classe 37
Jogos de boliche, e bilhetes de loteria
C. E. A. Construções, Engenharia,
Arquitetura Laia.
Roupas brancas, para cama e tnesa:
Termo n.° 741.157, de 22-3-66
Guanabara
Acolchoados para camas, colchas eoMontepio Nacional dos Bancários
bertoree, esfregões trolhas, guardanaRio Grande do Sul
pos, jogos- bordados, logos de toalhas
lençois, mantas para camas panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho. toalhas de mesa, toa,
lhas para jantar, toalhaa para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhlahaa
(cobre, pão)
Classe 1.6.Termo, m9 7411604, de. 224-66
Prestação, de serviços dê construção. e.n- ' Termo n.9. 741 ..152', de 22.3s66
Artegel S. A. — Indristria e Comercio
Indústria de Colchas Sultan Ltda.
(acabaria; e arouttehira
Rio Grande do Sol
Termo n.° 741.49; de 22-3-66
São. Paute
(Prorrogação
Troponwerke DinIdage 5 Co'.
Re pública Feckral Alemã

Montepio Nacional
dos Bancários,

CEA

Artegel

PRORROGAÇÃO

indUstria'Bragaileira,

Classe
Preparados dietéticos, medicinais e,
farmaceuttra
Termo n.° 741.153. de 22-3-66
Indústria de Colchas Saltais Ltda.
São Paulo

O MAIOR NOME EM COLCHAS No BRASIL
Classe 37
Expressão de propaganda
Termo n.9 741 154. de 22-3-66
(Prororgação)j
436 Paulo Alpargatas S. A.-

São PautoPRORROGAÇÃO

Indústáa de Colchas
"SULTAN" Ltda.
Nome comercial

Classe in
Alpargatas de lona; lata e couro

Classe
Para distinguir os seguimes, artigos elatritosi Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeiras.. sarvetritas., aparelhos de refrigeração. enceradeiras:.
plradores lege& fórum e fbga"
retro, elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar é
passar:: batedeitam cognetéletram more=dores. liquidiBizaddres; elétricos, máquibus-, para picar e moer legumes e
carne. resistências elétricas., fervedoree.
estufas, ventiladores. pacatas e, bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas; máquinas
fotográficas e cinematográficas catapainhas elétricas, garrafas térmicas. tegadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterillzadores cemdensadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusWek amarellios fotográficos

ABOBORN
Classe 23
Tecidos de s ig. ,dão
Termo n.° 741.159,. da 22-3-66
Braspla S. A. — Ind4stria e Comércio
de Matéria Plasaca
São Paulo

!Iras:pia
'Indústria

Brasileimi`

Classe 20
Para distinguir: Encoras; bolas, boiai
para redês„ cintos. de natação, ganchos
para botes e dispositivos para arrias
los, paraquedas, toleas para remos,
vigas e verp,as
• Termo o459- 2+1 MI, da 22466
SylVia Irmgard Barborsick
Sko.- Paulo,

IEVEROLA
Titlüsith"."13Fasileir*t
6,:lasase 8
Para distingida os seguintes artigos dia
trteost ~os, aparelhos de tekvisilis,
plcLupsi geladeiram, sarveteiram, apare.
ihost de refrigeração', encevadairaz
plrachreer der p& RttglSes. tornem e togas,
retro., elaaicoa, chuveiros, aquecadoreak,
balanças, lemos elétricos, de , engomar ar
Passar. batedeiras, coquei:aleiram Meei'
medores Uoutdificadores elétricos, tutt•

quinas para picar e moer legumes
carne. resistência, elétricas, fervedor'a
estufas. ventiladores, paenlas e. bules
elétricos., refletores relógios de ar red
frigerada, formas elétrica máquIttall
fotográficas e cinematográficas. nino

palatos deka", ondas eireolcas,
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MARCAS DEPOSITADAS
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INnffialOYe
Publicaria° feita de ~rd° com o ars. 130 do Cddlgo da Propriedade Industriai. Da .data da publicaçao começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante eme p razo pOderho apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquales que se Julgarem prejUdiCados com a concessão do registro requerido

galares automáticos. lâmpadas, apare- binóculos, óculos, aparelhos de aprwxilhos de luz tluorescente, aparelhos de mação, abat-jours e lustres, máquinas
comum cação interna, esterilizadores. conpraa lavar roupas para uso
densadores, bobinas. chaves elétricas,
"doméstico
comutadores, interruptores, tomadas de
Termo n.° 741 . 164, de 22-3-66
corrente. fusível, aparelhos fotográficos "Transuniversal" — Transpartadoi.a
e cinematográgicos, filmes revelados,
Universal Ltda.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxiRio de Taaeiro
mação, abat-jours e luetres máquinas
p ara lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 741 162, de 22-3-66
Oswaldo lçastliny.
•IIIDOSTRIA BRASILEIRA
Rio Grande do Si,)

TRANSUNIVERSAL
Classe 5e,
Impressos

Têm() n.° 741.165, de 22-3-66
Tralisportadora.
"Transuniversal"
Universal Ltda .

Rio de

"TRANSUNIVERSAL"
TRANSPORTADORA
UNIVERSAL LTDA.
Nome comersaal,
Ténia° -n..° 741.166, de 22-3-1966 Outdoor Publicidade SÃ.
São Paulo

Classes: 32 e 49
Xlibuns, jornais, publi ações em ger:.,1
Programas radiofônico% vil-aramas tele!Visionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas. Artigos, jogos cie
boliche e bilhetes de loteria
Termo n.° 741.163, de 22-3-66
Azambuja 6 Ca. Ltda.
Rio Grande do Sul

TRI-VISION
Inductria Brasileira

Acorrig

ROTO-VISION
Indústria Brasileira

Classe 25

Termo n. o 741.170, de 22-3-1966
Outdoor Publicidade S . A.
São Paulo

/

, TRÊS nafta
ndustria Brasileira
Classe 25
Estampas, gravuras e painéis de

propaganda
Termo n.° 741 .171, de 22-3-1966
nutdoor Publicidade S.A.
São Paula

ROTO-VISÃO
Indi.intria Brasileira
,

TAQUARA
Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos effi
geral
,Termo n.° 741.178, de 22-3 - 1366
Taberninha São Pedro Ltda.
Rio de janeiro

d
São r rq
Fte

Classe 25
Estampas, gravuras e painéis de

propaganda
Termo n ° 741 172 de 22-3-1966
Outdoor Publicidade S.A. •
São Paulo

POLI-VISION
Indústria Brasileira
Classe 25
Estampas, gravuras e painéis de
propaganda
Termo n. o 74111173, de 22-3-1966—
Putdoor Publicidade S.A.
São Paulo

-MULTI-VISÃO
Indústria Brasileira

Estampas, gravuras e painéis de

propaganda
Termo n.° 741.167, de 22-3-1966
Outdoor Publicidade S.A.
. São Pavio

Tertno m o 741.177, de 22-3-1966
Granja Taquara Ltda.
Guanabara

Classe 25
Estampas, gravuras e painéis de
.
propaganda
Termo n.° 741.174, de 22-3-1966
Transportadora Adão Ltda .
São Paulo

Classe 41
Produtos alimentícios em geral
Termo n.° 741.179, de 22-3-1966
Aparecida Palace Hotel Ltda.
Guanabara

ef

ag a raad• 10‘ 1 4,411, Alln**/ $4110i1

Nome Comercial

Termo n.° 741.180, de 22-3-1966
Aparecida Mace Hotel Ltda.
•
Guanabara

APARECIDA
Classe 33
Instalação, exploração e comércio à
hotéis em geral. Restaurante, boita,
café e ghar
Termo n.° 741.181, de 22-3-1966
Renato Antonio Broginle,
Guanabara

tRAN8PCSRTADORA ADX0 LTDA.

(Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareLhos 4e refrigeração, enceradeiras,' as-

Vraclores de pó, fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, .ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre=adores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
'carne, resistências elétricas, fervedores,
tstufas, ventiladores, paenlas e bules
'elétricos, refletores, relógios de aa refrigerada, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas, garrafas térmicas, regalares automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, aparelhor;
comunicação interna, esterilizadores, ;ondensa dores, bobinas, chaves elâricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
torrente. fusível, apare l hos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,

Classe 25
.
Estampas, gravuras e painéis de
propaganda
Têmo n.° 741.168 de 22-3-1966
Outdoor Publicidade S.A.
São Paulo

rola-vxsÃo
Indústria Brasileira

1Nome t_.omercia,

Termo ri.° 741.175, de 22-3-1966
Gargalak Aziz Ltda.
S5o Paulo
P.JCPRESSO FALCÃO

Parks GB 2813
Crots_CortiCti
Classe 19
Pintos d fura dia, frangos, galinhas e
OVOS

Classe 25

Estampas, gravuras e paincis ae
propaganda
Termo n.° 741.169, de 22-3-1966
Outdoa a Publicidade S.A.
São Paulo

VULTI-VISION
Irdústria Brasileira

Classe 33
Transportes rodoviários de cargas em
geral
Termo n. 9 741.176, de 22-3-1966
Henrique Bernardo Veltman
Guanabara

OS INVENCÍVEIS

Classe 25

tatampas, gravuras e painéis de
, propaganda

Revistis

Cla:;se 32
jornals — alma a,T:g uns —

álbuns . — publicações impressas

Termo n.° 741 . /82, de 22-3-1966
Renato Antonio Brogiolo
Guarmhdra

Parks GB 2013
Cross Corte
Pintos d eun3 dia, 1rz,nnos, gulinbas
ovos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação Étata de actirdo com o aia. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da- data da publicação começará
Departamento
a' correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderao apresentar suas oposições
ilacional - da Propriedade Indbstrial aqualea que se ' julgai-era prejudicados com a concessão do registro requerido
Tiara° na 741.283, de 22-3-1966
Renato Antonio Brogkolo
Guanabara

café em pó a em grão. camarão, canela,
em Pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramells, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
liment/clos, croquetes, compotas. can,
_ gica coalhada. castanha, cebola, Condi,
•
mentos para alimento., colorantes.
,dendt. doces, doces de laiUros,s'
Cid
C
A enouriços,
a
espina I r , . • ;Idas alimentares, em.
pada*, ervilhas, erixovas, extrato de toe
mate, farinhas allinenticias, favas te.
.Classe 19
aantos a cum dia, frangos, galinhas e culas, flocos, tareio, fermentos, feaão
figos. frios, !curas sêcas naturais e cris
ovos
tallaadan, glicose, goma de mascar, gor
Têrtnos na. 741.184 e 741.185, de
duras, granulos, grão de bici, gelatina
22-3-1966
goiabada, geléias, herve doce be-va
Augusto Bento da Ponte
mate, hortaliças, lagostas, litigues, leite
Guanabara
condensado, leite em pó. legumes em
COnserVe , lentilhas, linguiça. louro, mas.
sai alimenticias, mariscos, manteiga
PRORROGAÇÃO
margarina, marmelada, macarral, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para aangaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, adeos 'coMestíveisa ostras, ovas,
weastiobs
pâes, paios, pralinés pimenta, pós para
neúnma
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa• Classe 41
tês, pett-pois, pastilhas, pizzas pudins;
Expressão
queijos,
rações balanceadas para aniClasse 42
mais. requeijões. sal. &agia sardinhas
Expressão
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
Têrmo n.o 741.186, de 22-3-1966
frutas, torradas. tajaoca, tâmaras, talhaRibeiro Fonseca — Laticinios 'S.A.
rim, tremoços. tortas, tortas pare aliMinas Gerais
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.9 741.188, de 22-3-1966
PRORROGACÃO

Parks GB 2090

Termos as. 741.191 e 741.192, de
22-3-1966
P. Dysman &
Cia. Ltda
Guanabara

Santa Ter sinha
Rio de Liteiro

butiêt

rat

xxxsustus

Yeda Iria Ribeiro Harder
Minas Gerais

eadirdha
/LIDEMO FONSECA•LACTI CI 5105

S.R.

'Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
Classe 41
•
Laticinios: Creme: manteiga, 'queijos e anuários, álbuns impre s os, bolerns ca.
talogos, edições impressas, revistas. órrequeijão
gãos de publiciáudes, programas radio.
Térmo n.° 741.187, de 22-3-1966
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea•
Cooperativa Agro-Pecuária Alto
trais. e cinematográficas programas
Taquari Ltda.
circenses
Rio Grande do Sul
Termo n. o 741.189, de 22-3-1966
Comércio e Mineração Itabirito Ltda.
Guanabara

NORROGAÇA0

COMÉRCIO.
E MINERAÇÃO
ITABIRITO LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n.° 741.1890, de 22-3-1966
Fornecedora de Materiais para
Construção Cimafex Ltda
Guanabara
Classe 41
Alcachofras
aletria. alho. , espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoas amei x as, • a mencloim araruta
arroz alam 'aveia avljs ar e te azei
tonas banha haca
hm -iras. balas
hi.arni
bom hnns 1:),-0.,ne ha s. baunilha,

CIMAF-EX
INDÚSTRIA BRASILEIRA
C1,:are
.Madeiras para todos • os uns

de couro, rédeas, selins, sacos para via+
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Térmo na 741.139, de 22-3-1966
Casa de Saúde e Pronta Socorro Infantil

Classe 28
Para distinguir. : Artefatos de material
plástico' e de nylon: Recip:entes- fabricados de material plástico, revestimera
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para &elos, bules, bandejas,
bases p ara tele tones, baldes, bacias, bolsas, ca:xas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de aliaen ais caixa de mater:al plástico pare
baterias. coadores, copos, canecas, conchas. capas para álbuns e para livros
cálic•es. cestos. castiçais/ para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos coadores para chá. descanso para
pratos. copos e coainhos de plásticoos
para soraetes. ca .xinhas de plástici
vara sorvetes. colherinnas, pasinnas.
garfinhos de plástico para sorvetes, for.

minhas dt plástico para sorvetes. discos.
embreagen de material plástico, embalagens de tnater:al plástico para setve.
res. estojos para objetos. espumas de
nyion esteiras, enfeites para eutomó.
veis. massas a nti-ruidos. esconderes de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas. 'aças guarnições guarninições para porta-blocos. guarnições
para Equidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes, gcarnições de Lila,
['criai plástico p ara utensílios e eibietos.
Inarni,,ões para bolsas garfos. galerias
Para cortinas, ferro laminados, piaiticos ianche:ras. mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos palite:nos, pás de cosinha, pedras pomes atei.
aos protetores para documentos pu:caclores de agua para uso doméstico,
porta-copos. porta-nique:s, porta-notas,
porta-documentos placas, rebites rodinhas recipientes. suportes, suportes para
guardanapos. saleiro tubos. tigelas,
tubos para ampo:as. tubos para se*ingas, travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos. saqu:nhos. ”asilhames ;,ara acondiciinamento, vasos,
caras, colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corrumes. para marceneiros. paca sapa.
teiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al . p lástico e mgeral
Classe 35
:ouros e ptles preparadas ou não, camurças. couros. vaguttas, pelicas, e ar.
efato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
hicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
ititomóveis, guarnições para porta-blo,
os. malas, maletas. p orta-notas. portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras

Classes: 33 e 38
Sinal d epropaganda
Termo n.° 741.194, de 22-3-1966
Companhia de óleos Vegetais Zurite
São Paulo

M 111101.
Classe 41
Óleos e azeites comestíveis, *gorduri.
animais e vegetais para fins culináris
Térmo n. o 741.195 de 22-3-1966
Companhia de Óleos Vegetais Zuni
São Paulo

ZU-RITA1,
Classe 41
Óleos e azeites comestíveis, gordura
animais e vegetais para fins culinária
Têrmo n.9 741.196, de 22-3-1966

Ruben de Freitas Martins
São Paulo

DERRETI
Classe 36
Lenços. blusas e camisas em gerd

Termo n. 9 741.197, de 22-3-1966
Carlos Laber
Guanabara

Classes: 30, 33 e 36
Titulo de Estabelecimento
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•

TermO n.° 741.198, de 22-3-1966
Saiinco — Sal, Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabara

Têrmo n.9 741.202, de 22-3-66
Casa Granado, LaboTarios, Farmácias
Drogarias Leda.
Guanal”.

INCO
Si,

9.4tatee~
Indústria Brasileira'

PRORROGAÇÃO.

GINASIAL

Indústria Brasileira

geral. — grosso, moldo. peneirado, refinado, embalado ou não
Têrmos n.° 741.199. de 22-3-1966
Decorações Ltda.
Guanabara
in

r

CASA MANADO
temam, imole e anum III
t4an OU wrao • Ograt4
Induatna (trigal**

ADVAN
INDOSTMA BRASILE:RA

Classe 50.
Impressos
remo n." 741 200, de 22-3.66
C~ Granado, Laboratõ-idos, Farmácias
e DrogarM. ltda
GuE.nabat.i
PRORROGAÇÃO'

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.Q 741.203, de 22-3-66
Alfred fimm
Rio uda Janeiro

CHERIE
TRANSPORBABY

.átatiêtnite
CASA GRANADO
laletaltriss. firmem t °muros
1,4%eállu

Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da ,-.1a.sse
Termo u 741.201, de 22-3-66
Casa Granado, Labor...tórios, Farmácias
e Drogarias Ltda.
Guanablra

PRORROGAÇÃO

SULFOL
CASA WUNACICI

imesei. remiu t Otatein,
H., te lambeu - ling(

Sadástria Brasileira

ettasILAIN

1

1

Classe 23
Tecidos em geral
1`"-ereto n.o. 741.205. de 22-3-1966
Distilaria Anchieta Ltda.
São Paulo

Indiattna Braaneira

Ciaâse 4h
Artigos ia classe
remo n.0 741.209. de 22-34966
M. S. Alves
Guanabara

131G SAND'S
Classe 41
Artigos da classe

Indústria Brasileira
Ouse 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivo& an:z. bater. brandy, conhaque, cervelas tem" genebra. qi icumel. Ucci.
meta.. punch pipermint. rhum,
sacos de frutas sem tilemi vinhos, ver.
mouth. vinhos espumai-ires, vinhos
quinados e whisky

Termos ns. 741.212 a 741.214 de
22-3-1966
Indústrias Mecânicas Santa MarinS.A,
Minas Gerais
(O

R

tAT E Ri

Classe et
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas' para todos os fins industriaist
Máquinas de rosquem. serras mecánl•
cas. motores elétricos alternadores, ter.
Classe 32
cementas e placas para tornos, geraUma publicação impressa
dores. plainas máquinas de furar e centrar. tornei mecánicas prensa: cetecemt
Termo n.9 741.207, de 22-3-1966
cas. máquinas amassaddras. misturados
Fábrica de Doces Cristal Ltda.
de barro. máquios compressos & máquiSão Paulo
nas adatadas na construção e conservação de estradas, mineração. corte de
madeira, movimento de tema carretas
e outros fins industriais. elevadora, máquinas desempalhadoras. descascadoraa,
ensacadoras brunidoras, chisaificadmaii.
ventiladora. moinhos para cantata
máquinas secadoras, trituradoras pui.
verizadoras fruas Po litizes, tanchtm
Indústr ia Braláleira
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
Classe 41
exaustores para forju, bombas centriBalas, doces, drops, bombons e
fugas rotativas, de deslocamento e •
caramelos
pistão para todos os lias arietes, caldeiras e turbinas. injetores para cal.
Termo n.9 741.208, de 22-3-1966
válvulas e transportadora., auLanchonete e Sorveteria Delér Ltda, cteiras.
tomáticos de alta • baixa prema%
Guanabara
Prensas hidráulicas. martelos mecanicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze. máquinas para
indústrias de tecidos teares, urdideiraL
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
Classe 41
Empadas, pastéis, croquetes, sanduiches, meadeirat rolos- e roletas. brunidorea
sorvetes, frangos preparados linguiças, para cereais, máquinas para fabricar
oapel e máquioas de impressão. ditames
milhos, pães e saladas
e receptáculo,
Classe /1
Termo m° 741.210, de 22-3-1966
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
Banco Brasileiro' da Indústria
cutelaria em gerai e matriz artigos de
Comércio S.A.
metal a saber: Alicates, alavancas, arGuanabara
mações de neta', abridores de latas.
arame liso ou farpado, assadeiras. aça.
careiros; brocas, bigOrnas baixelas,
bandeijas, bacias baldes. bimboniereir;
caldeirões, caçarolas, chaleiras
ras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgukhos. enfeites para arreios.
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides':
chaves; cremones. chaves de, parafusai.
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canoa de
acad, chaves de tenda chaves isglesa,
cabeções, canecas, cipo& cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras caixas
Classe 38
paro acondicionamento de alimentos.
Artigos da classe
estribos, esferas para arreios espumaTermo n.9 741.211, de 22-3-1966
deitas; fona:Cies %ices. ferro pare cortar
Donadlo & Donadio Ltda.
capim. ferrolhis facas facões, fechaSào Paulo
duras ferro cotim= a carvão, teruteiras,
tums fôrmas para doces, freios para
estriadas de ferro. frigideiras; ganchos,
grelhas, garNos, ganchos para quadros
gonzi3 para darruagens; insignias:
lâminas. liroreiros. latas de lixo:
INDUSTRIA BRASILEIRA
jarras: machadinhas, molas para porra
molas para k.2.-.....zianas. martelos darClasse 6
retas. matrizes; navalhas; puas; pás, preBombas hidráulicas
gos, parafusos, picões, porta-geio; po

92aletteé
BEUR

Classe 28'
.Berços plásticos, banheirinhas de material plástico, estojos plástk os, moldes
plásticos e receptáculos, plásticos portáteis para alojar e cunduzit bebes
Termo a.° 74.1.204, de 22-3-1966
Guanabara

Inntistris Brasileira

Termo n.o 741.206, de 22-3-1966
Capas e Capotas Pissoletro Ltda.
São Paulo

O. G. das Bombas
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seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, regadores; serviços de chã e café,
terras, serrotes, sachos, sacarrolha;
louras, talheres, atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame,. torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para piftas de correr, taças,
travessas, Juribulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas. auto.
móveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços.
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, earrocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cabos de veiculas
corrediços, para veículos, direção desli
freios, fronteiras para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, moia:
motocicletas, ~tocai gas, moto furgões
rodas para bicicleta, raios para bicicle
tas. reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, Ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais pantõe:
rodas para veiculas, selins, trkicies, tirantes para veiculas, vagões, velocipe
des, varetas de contrõle do aNagador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
engates para carros, eixos de direção.
gadeiras, estribos, escadas raianas, elevadores para 'assageiros e ara carga
carros e toletes para carros
Têrtnos na .741.215 a 741.217, de
22-3-1966
S.A. Rádio Mineira
Minas Gerais

.PLENImuSICA
1.;:asse
Para distingui' os segPintes artigos elétricos: 'Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expremedores liquidificae.iss elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos. refletores, N./41os de ar refrigerada formas elétrica-, máquinas
fotográficas e cinematom aficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas, regadores uutomátleos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente.. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas, chaves elétricas.
gomutadores, interr.ptores. tomadas de
corrente, fusiveL m• arelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres máquinas
Para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 43
Relreseos e águas naturais e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou w.rtificiais; caldo de

Termo n.° i 41.223 de 22-3-66
cana, caldos de frutas: guaraná; refres- e einematográgicos. filmes revelados
Indúscos, refrigerantes; soda; karopes para binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- Ajinornoto do Brasil s. A.
tria e l,eiln. rcio
mação, abat-jours e lustres máquina:
refrescos.
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógraf0s, balões (exceto para - brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos pára anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão,. cadernetas, cadernos, caixas de cartão. ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e eia branco para desenho, cadernos
esclarcs, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas plánográficas, cadernos de lembrança, carretéls de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetos, fõlhas índices
fôlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos. papelinhos, papéis de estanho e de alumin:o.
papéis sem impressão, papéis em branco
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel 'impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, .papel parafina para embrulhos, papel .celofane
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para em ,..ruhar tabaco, papelão, recipientes de napel ro
-setadpl,róuo e.s
'de papel transparente, sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termos os. 741.218 a 741.220, de
22-3-1966
S.A. Rádio Mineira

Minas , Gerais

FACTORAPIA
Casse
Pára distinguir os seguintes artigos elé-

para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas, ór
gãos de publicidades. proesamas radio
fônicos. rádio-televisionaeas. • peças tea
trais e cinernatograhcas. programas
circenses
Classe 38
Aros . para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns tem branco). álbuns
.s
n )11,, ' n / : O S, nalões (exceto para ' brinquedos) blocos para
co rrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações. bobinos. brochuras 'não impressas cadernos de escrever. capas para • documentos, carteiras.
caixos -de papelão, cadernetas. cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria. cartões de visitas, cartões co
merciois, cartões índices. confeti. cart . dina, cadernos de • papel melimetrade
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartõ ss em branco. cartuchos
de caftolina, copas planográficas„ ca.
demos de lembrança. carretéis de papelão. envelopes, envOlucros para cha.
rutos de papel. encadernação de papei
ou papelão, etiquetos. Rolhas índices
Mihas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, -livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos. papeli.
nhos, papéis de estanho e de alumin:a
papéis sem impressão, papéis em brancc
para forrar paredes, papel olmaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico. pope) impermeável
para copiar, papel para desenhos, Papel para embrulho impermeabil:zado
papei paro encadernar, papel para escrever, papel parei'imprimir. papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose. popel de linho papel
absorvente, papel para ernbrabar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos cie papet
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de. papel

r d.o
AJIMOTO DO BRASIL S/A,
INDÚSTRIA E COMERCIO
Sal)

Nome

1.

Termo n.° 7-11 .224. de 22-3-É4( Prol. ruga,s ào )
N. • V. Phiii0-1>upliar

Hoiaacta

HIPPOFOR
Classe 2
Preparados de vitarruilas parei cavalo:
Termo n. 5 74 .225. de 22-3-66
Laboratório Hemofarina Ltda.
•
Rio cle 1ialciro
.

VEN 0 PLAST
t,
Instrumentos, máqu.w.s. aparelhos c petrechos para a medieuia. a arte datas
ria, a cirurgia e a lligicae, exceto.;03
incluídos na classe 34, máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de ex.
pursjo e fins análogos exceto móveis da
classe 40
_
Tênno n. 5 741,226, d, 22-3-66

Goigate-Palmolive Compaay
Estados Unidos da America

tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
Termo n. 9 741.221 e 741.222, de
Classe 45
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparede 22-3-66
4bão de toucado!
lhos de refrigeração, enceradeiras. as- Mercaminas S. A. — Crédito, Finanpiradores de pó fogões. tornos e fogaciamento e Investimentos
- Termo n.° 741.228, de 22-3-66
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
( Prorrogação)
Minas , Gerais
balanças, ferros elétricos de engomar e
The Parker Pen Company
Passar. batedeiras, coqueteleiras. espreEstados Unidas da América
medores. liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores.
estufas, veneJaciores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado. formas elétricas. máquinas
fotográfícas e cinematográficas. camWLE
painhas elétricas, garrafas térmicas:regadores automáticos. lâmpadas. aPareClasse 38
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
C11.;.>e 17
comunicação Interna, esterilizadores coa Letras de câmbio, ações, promissórias,
Canetas-tinteiro, lapiseiras, jogoe
títulos, papel e seus artefatos
densadorès. bobinas, chaves elétricas
Classe 50
caguetes de artigos de escritório Rui
comutadores, interruptores, tomadas de
B.ruaralhne toroaráficos
Impressos em. geral
leeeee e Siete
corrarg o. lusi

Re~NAS
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"1'én-il., a.

41.227, à ,: 22-3-66
12 e am. Int..
1111' ..4 a dt, a-ética

REVLON

I pastosas para madeira, ferro, paredes,'
construções, decorações. couros. tecidos, l
libras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial. thiner, vernizes. zarcão
Têrmo n.Q 741.231, de 22 -3 -66
ColgatePalmolive Company
Estados Unidos d -t América

WHITEHAlt

Classe 3
Substâncis quina . Ja. pie:lutos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmhia
_
741.230, de 22-3-66
Classe iS
(Prorrogação )
Para distingua: Perfumes, essências, exIlford. f.intitcd
tratos, água de colônia, água de toucaín
c.3clor. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
',ara barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bantiolina, "batons". cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo. creve reuvelit,scente. cremes gorPapel rotogral:co
durosos e pomadas para limpeza da
Têrmo n. 9 741.229, de 22-3-66
pele e "maquilage". depilatórios, desoKaspar Winkler 8 Co., Inhaber
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Dr.. Schenker.Winkle-,e talco perfumado ou não, lápis para
:3uic a
pestana e sobranceiras, preparados para
Promigação
embelezar cílios e olhos, carmim para
c rosto e para os- lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou no. sabonetes, dentifrícios em pó.
p.ista ou líquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfuClasse 1
me, aso:leras para dentes, cabelos, unhas
Pa r a dis- :amar : Absoitycnte..st dcz.'tova e cílios, saquinhos perfumado, preparaát.:dos, •2tos, agentes' guimicos para
em pó. pasta, líquidos e Motos
o tratatneato e coloração de fibras, te. para o tratamento das. unhas, dissoltidos. coros e celulose: água - raz, al- ventes e vernizes, removedores da cullbanana. anilina& alumen, alvaiade. al- cula, glicerina perfumada para os cabevet antes ;alustriais alumínio em p6. los e preparados para descobrir unhas,
loniaco. rinti-incrustantes. anti-osvlan- cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
tes anti<orrosivos, anti-detonantee, azo.
para a pele
ta tos. água acidulada para acumuladoTermo
n.°
741.232, de 22-3-66
res. água aigenacla para fins industr.!.
(Prarrogação)
ais amônia: banhos para galvanização.
benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato The National Cash Registar Company
ela sódic -3e potássio: cal virgem. carEstados Unidos da América
c.,e4 c—honatos. catalizadores. celulose .-hap:is Fotográficas. composições. ex.
i'wores -3e incêndio, cloro, corrosivos.
crorrates. corantes. crcosotos; descoran.
tes desl--.zeustantes, dissolventes; emulsões Fotceeáficas. enxofre. ater, esmaltes eestzaratos; fenol, filmes sensibiliz;-c31, pri.ra fotografias, fizadorels. fluida: para freios, formol fosfatos Industriais. f :nstorQs Industriais,, fluoretos,
ltr.dentes para solda: galvanizadores.
gelatinas para fotografias •e pintura,.
glicerina; hidratos. hidrosulfitos; imparmeabilizantes toduretos lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio. nitraClasse 17
tos. neutralizadores, nitrocelulose: Pró'
orados. oxidante. óleo para pintura. óleo Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
de linhaça, produtos quimicoe para im- côr e para copiar; as mesmas três quapressão, potassa industrial. papéis he- lidades de lápis com a mina móvel; grabográficos e preliocopista. películas san- ktes ou minas cornam de cõr e para
ais:tais papéis para fotografias e análi- copiar; giz para desenho e giz para
ses de laboratório, pigmentos, potassa. marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
p6s metálicos para a composição de tin- para desenhar (exceto o incluivel em
ta& preparações para fotografias, produ- outras classes); porta-giz; lápis de loutos para niquelar. pratear e crispar. sa; lapiseiras, craions e craions anisetirodutos para diluir tintas, prussiatqs coa; canetas, canetas-tintelro, penas pareativos, removedores, sabão neutro. ra canetas-tinteiro e penas comuns pafaia &alicio/atas,. secantes. senaibilizantes. ra escrever (exceto as de metal precioilalletos, soda cáustica, soluções quina- so); presilhas pàra canetas-tinteiro; se4as de uso industrial, folventes. sulfa- cadores de penas; caixas para penas
Sm, tintas em pó, liquidas, sólidas ou tinteiros; mata-borrão; borrachas de sa

PLASTIKA

OLEOPLAST

•
.

far de G:da espécie para tinta e para
lápis; elástica? (faixas de borracha em
forma de fita), anéis de borracha (exceto os incluivela em outras classes);
protetores de pontas de lápis de tôda
espécie; olusa elástica para calcular
(preta), e para memoranda; abridores
de cartas; pesos para papel; raspadores
esti:Nos para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou ranchas ara desenhos
gramas para papel e tachas; papel carbono; papel estencil; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires para
t.nta nanquim; tintas ara carimbos tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para escrever (exceto tintas para pintura de casas, tétos e paredes e exceto tintas de cal)
Tèrmo n.° 741.233, de 22-3-66
Corgate-Palmolive Company
Estados' Unidos da América

OAWNii
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revaneacente, cremes gora
duros°, e pomadas para limpeza de
pele a "maquilage" lepliatortos. duo
dorantee a vinagre aromático, pó de arrt
e talco perfumado ou não. tapis par:
pestana e sobranceiras. pregado, Dm
embelezar cibos e olhos. carmim para
o rosto e para as lábios, salgo e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, lenafricios em pó
pasta ou liquido, sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escdvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta. liquidas e 111010*
praa o tratamento das unhas, &asaiventes e vernizes, removedores da canada, glicerina arrumada para os cabelos
• preparado* para (Moco!~ unhas
cfilos e pintas ou sinais atlEicials. óleos
Par* e ode
"..Térmo a.* 741.233: de 22-3-66
Comgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

BRAZEN PINK
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de toucacador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para oi
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
c: belo, crave rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele • maquilage-a depilatórios, deu-

dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar afifas e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pé.
pasta ou liquido, sais perfumadas para
banhos, pente., vaporizadores de perfis.
ase. azoavas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidas e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cutl•
cuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo a.* 741.234, de 22-3-66
Badische Anilin-5 Soda-Pabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

LUROTEX
C..lases I
Produtos químicos para fina industriais;
adjuvantes ou auxiliam para a indústria
taxai
Termos ns. 741.236 e 741.237, de
22-3-66
Cluett, Peabody & Co., Inc.
Estados Unidos da América

SAN.FORPRESg
Clases 23
Tecidos em geral
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blustles, boinas, baba..
douras. bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes sapa*. chalet
=checais, calçadoa, chapéus cinto%
cintas. combinações. corpinhos. calças
te senhoras e de criança*, calções. caimaiô& mantas, mandrião. mantilhas. ink
CAL Mimiani. camisola* ~Metal,
cueca,, ceroulas, oolannnos, cueiros
cazacos, ctzlnelos, dominós, adueoes, fantasia.; far.!aa para militare& ottfraldas. galochas. gravatas gol'os, fogos de tingem. metas, lamas.
luva& ligas, lenços, mutat. metal.
Mó& palas. penhoar, puiovet, pelariam),
muna& poucher. polainas, pijamas. paa
ahos perneiras, quimonos regalo..
robe de chambre. roupão. sobretudos.
ruspensórios. geridas de banha, sandálias,
meteres *horta. sungas. Isolas ou alado,
loucas, turbantes. ternos, uniformes
e vertidos
Termo n.9 741.239. de 22-3-66 '
(Prorrogação)
Sklenar Purnaces 1,1aaited
IngLitc-ra

SKLENAII
Classe 8
Fornos de fusão
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Tarmo n.° 74 1 .238. de 22-3-66
(Prorrogação)
Rembrandt Tobacco Corporation
(Overseas) Limited
Sul ,a

léria° n.9 741.2,14, de 22-3-66
Lowpany
Estz:dos Unidos da P,merica

sz•

.3 O 14 4,11'

:VA 11

rermo n. 9 741 246. de 22--366
Colgate-Palmolive Company .
Estados lindos da América

#Sç)

llos e preparados para descolorir unliaê,
l cílios e pintas ou sinais artificiais. Meca
para a pele
'Varinos ns. 741.250 e 741.251, de
22-3-66
Editôra Civilizaç g o Brasile i ra S. à.
Guanabara

RIEBBECE

Classe 14
'Cigarros, acendedores para cigarros
aromatizados para fumantes. bolsas para
fumo, bolsas para rapé cachimbas. carteiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
para piteiras, fosforeiras de bolso. Isqueiros, pana para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos. porta-charutos,
rap& sacos para tusso
Têm) n.° 741.240, de 22-3-66
(Prorroaaçao)
The Capewell Manufacturing Company
Estados Unidos da América

b5)4
fb\

Li-asse 48
Sabão de toucador
Para distinguir: Perfumes essências ex•
Têrmo n.9 741.247. de 22-3-66
tratos, água de colônia, água de touca(Prorrogação)
dor. água de beleza, água de quina • E. I. Du Pont de Liemours And
para barba, • loções e tónicos para oe
Compaay
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "bataria" cosmaticoa. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Classe 1
Classe 32
pele e "maquilage", 1epilatdrios, deso• Urna dispersão aquosa de urna compo- Pare distinguir:
Almanaques, agendas,
dorantee, vinagre aromático, !et de arroz sição de resina acrílica ;esmalte para anuários, álbuns impressos. boletina
cae talco pertumado • ou nao, tapis para revestir fios; e, isolante elétrico em tálogos, edições impressas, revietae •
pestana e sobranceiras, prepadoa para
gãos de publicidacks. programas radia.
forma de esmalte para fios
embelezar ditos e olhem, carmim para
fônicos. rádio-televisionadas, peças teca
Térmo n.° 741.249, de 22-3-66
Classe 11
o rosto e para os lábios, sabão e creme
tra is e cinematográficas, programas
Colgate-Palmolive
Company
Laminas de serras para metal
Para barbear, sabão liquido perfumada
circenses
Estados
Unidos
-da
América
act
ma
soratalstaaj
Plaiazzoqes
rogo
no
Termo n.° 741.241. de 22-3-66
Classe 38
pasta OU liquido, sais perturnadoa Para
(Prorrogação)
Aras para guardanapos de papk,
banhos, pentes, vaporizadores de perla.
aglutinados álbuns (em branco), álbuns
Alumínio do Brasil S. A.
met escóvas para dentes, cabelos, unhas
São Paulo
para retratos rmtó g raf0s. balões (exe Mios. saquinhos perfumado, prepara.
ceto para brinquedcis) blocos para
dos em pó, pasta, líquidos e tijolos
cOrresp ondência, blocos para cálculos
praa o tratamento das unhas, dissolblocos para anotações, bobinos, brochuventes e vernizes, removedores da cuti.
ras não impressas, cadernos de escre'Lndustria BratReira
cuia. glicerina eraumada para os cabelos
ver, capas para documentos, carteiras,
e preparados para descoloir unhas
caixos de papelão. cadernetas, cader.
•
Classe 16
cilicia e pintas ou sinais atificiais, óleos
nos, caixas de cartão, mexas para paPapel metálico isolante e impermeabiliPara e pele
pelaria, cartões de visitas, cartões et,.
• zante usado e , a construções
marciais, cartões índices, confeti, carUrna) n.° 741.245, de 22-3-66
tolina, cadernos de papel melimetrado
Termo ri.' 711 .242, de 22-3-66
Robapharm A. G.
e em branco para desenho, cadernos
(Prortogação)
Suiça
esclares, èartôes em branco, cartuchog
The Norwich Pharrnacal Company
de cartolina, copas planografIcas, calistados Unidos da A wérica
Classe 48
dernos dg lembrança, carreté:s de pa
.
Para distinguir: Perfumes, essências, expalão.
envelopes,
envUlucros
para
chatratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina. rutos de papel, encadernação de paPel
água de rosas, agua de alfazema, água ou papelão, etiquetos, fôlhas indicas
para barba, loções e tônicos para os fôlhas de celulose, guardanapos, livros
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- nâo impttssos, livros fiscais, livros de
lolina, "batons". cosméticos, fixadores contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de penteados, petróleos, óleos para os de papel transparente, protos, papelicabelo, ateve rejuvenescente, cremes gor- nhos, papéis de estanho e de alumin:o.
duroaos e pomadas para limpeza . da papéis sem impressão, papéis em branco
Classe 3
Clas,e 3
pele
e *maquilage". depilatórios, deso- para forrar paredes, papel olmaço Com
Substâncias químicas, produtos e preSubstâncias quirim ts produtos e prepa- parados
dorantes,
vinagre aromático, pó de arroz ou sem pauta, Pa pel creP on, papel der
para serem usados na medicina
rados para serem usados na medicina
,
talco
perfumado
ou não, lápis para seda, papel impermeável, papel encerado
ou na farm:aia
ou na tarmác.:d
p estana e sobranceiras, preparados para papel higiênico, popel imperreeá,Vef
_
Termo n.° 741.248 da 22-3-66
..enbelezae cibos e olhos, carmim para para copiar, papel para desenhos,
Termo n. o 741.243 cie 22-3-66
Robapharrn A. G.
a rosto e para os lábios. gabão e creme pel para embrulho inipermeabitzado
Magneeita S .1.
para barbear, sabão liquido perfumado papel paro encadernar, papel para co,',
Saiça
Milas ;..rais
ou não, sabonetes, dentifricios em pó. crever, papel para imprimir, papel pa-1
pasta ou liquido, sais perfumados para rafina para embrulhos, papel celofane,
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- Papel celulose, popel de linho papd
me. escôvas para dentes, cabelos. unhas absorvente, papel para embrulhar ceJ
cibos, saquinhos perfumado, ,,separa- saco,pfalseigo, recipientes de papel rera
Chsce 3
dos em pó. pasta, líquidos e tildes setas de papel. rótulos de papel, 'roloe
Prodrfe , ,, rplr; , t,iri.),.
,, s.is, blo. Sub i.rici,i ruimi
proc.:m.05 e pre- Para o tratamento das unhas. &sol- .de Papel transparente, sacos de papel/
S?rerrl Lt,',4 % ? , 8 nr medicina eeetes e vernizes, removedores da cutl- Nevpantines, tubos, postais de eira*
to.; .1, , ,, vicrcto.
ou na tanwi:,cia
c,.pc‘1,1i,, e tijolos) e irol,mics trniicosj
glicerina perfumada pare me cubenlie papel
*
Classe 48
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Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Termo n.° 741,252, de 22-3-66
Guaíba Companhia Nacional de
Seguros
Guanabara
rp, UAI

BA COMPANERA
NACIONAL
'DE SEGUROS

Nome comercial
Termo n.° 741.253, de 23-3-1966
S.A. O Estado de S. Paulo
São Paulo

JUVENTUDE
MUSICAL DE SÃO
PAULO.

Termo n.° 741.259, de 23-3-1966
S. A. O Estado de S. Paulo
São Paulo

MOSTI'aNTO
CUIIPUBAL
jUVENTUDE DE
SIO PAULO
Classe 33
Difusão cultuf
Termo n.o 741.260 de 23-3-1966
Eletrônica Morvik Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

Classe 33
Difusão cultural
Termo n. o 741.254, de 23-3-1966
azar 201 Ltda.
São Paulo

201
,Ind. 'Brasileira
Classe 15
•
Louças
Termo n. 741.255, de 23-3-1966
Oswaldo Costa
São Paulo

Termo n.° 741.261, de 23-3-1966
"Radar" Organização de Pesquisas
Comerciais Ltda.
São Paulo

Termo n.° 741.265, de 23-3-1966
Levinsgton Gomes
São Paulo

RADAR
IND. BRASILEIRA
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, uo.etins. catálogos, edições impressas. revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 741.262, de 23-3-1966
Fábrica de Calçados Aston Ltda.
São Paulo

ASTON

Classes: 12, 17, 33, 36, 38 e 49
Comércio de artigos de armarinho; .comércio de artigos par escritório e fins
escolares; representação por conta pró.
pria e de terceiros; comércio de artigos
de vestuário; comércio de artefatos de
papel e comércio de brinquedos
Têrmo n.° 741.266, de 23-3-1966
Tecelagem da Pátri aLtcla.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

DA PATR IA

CACAOÉ PINTIIRAb
Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareClasse 33
lhos de refrigeração. enceradeiras. a3Titulo de Estabelecimento
piradores de p& fogões, fornos e fogaTermo n.' 741.256, de 23-3-1966
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
Industrial t'aulista de Auto Peças Ltda. %lanças, ferros elétricos de engomar e
São Paulo
passar, bate& iras, coqueteleiras. exaremedores liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer -legumes e
PAULISTA
carne. resistências elétricas. fervedores,
Ind. Brasileira
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar reClasse 21
frigerado, formas elétricas, máquinas
Partes integrantes de veículos
fetográficas e cinematográfica°. campainhas elétricas, garrafas térmicas, reTermo n.o 741.257, de 23-3-1966
Pásto Manutenção Bernardo Limitada gadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente, apart./hos de
São Paulo
comunicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
BEBNA,RDO
couutadores, interruptores, tomadas de
Ind. Brasileira
corrente, fusível, aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados.
Classe 47
binóculos, óculos, aparelhos dl aproxiCombustíveis e lubrificantes
mação. abat-jours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
Termo n.° 741.258, de 23-3-1966
doméstico
Dorival Pereira
São Paulo
Termo n.• 741.264, de 23-3-1966
"Jangada" Atividades Publicitárias Ltda.
São Paulo

LAUINIÇÃO De
FERRO E 0
SINTA

Classe 5
Titulo de Estabeeleimente

JANGADA ACTIVIDADES
PUBLICITÁRIAS LTD/
Nome Civil

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.o 741.263, de 23-3-1966
Pedra Azul Indústria e Comércio de
Adornos Ltda.
São Paulo

1

IND. BRASILEIRA

Classe 23
Para distinguir tecidos cal geral, 'teci.
dos pare confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim.
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças. juta, lersey. linho. avio%
paco-paco. percalina. remi, revoa. seda
natural. tecidos plásticos. tecidos Impermeáveis tecidos de pano couro,
veludos
Termo n.° 741.268, de 23-3-1966
Auto Pósto Ideal ILtda.
São Paulo

IDEAL

IND. sasisILEIRA
Classe 8
Lustres e abajures artigos elétricos, tomadas, soquetes, plugs, espelhos plásticos praa eletricidade, fios elétricos, chaves elétricas, interruptores, chaves de
tomadas, fusíveis, pinos para tomadas e
campainhas elétricas

Classe 47
Para dist:nguir combustiveis, lubrificastes substâncias e produtos destinados á
Iluminação e ao aquecimento: álcool
motor. cerváo a gás hidrocarboreas.
gás metano, butano t propano, gás ee-
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garrafada, gás liquefeito, gasolina. gra
ias lubr:ficantes, óleos combustivens,
óleos lubrificantes. óleos destinados
Iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores. pttróleo e querosene
Térmo n.° 741.267, de 23-3-1966
Reor Contábil Ltda
São Paulo

REOR CONTÁBIL LTDA.
Nome Civil
'Termo n.5 741.269, de 23-3-1966
Confecções Finas ransil Ltda.
São Paulo

cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de !ingeria. raquetas, triques
1Lvas, ligas, lenços. mantõs. meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhás, paMós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peugas, pouches, polainas. sa . a mas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Terna o n.9 741.271, de 23-3-1966
Confecçõzs de Roupas ,Veroviren Ltda.

Termo n.o 7-11.273, de 23-3-1966
Engex — Engenharia e Construções
São Paulo

, São Paute

"C'..UTRAIA"
Ind. Brasileira

[J0-LTA ÀO PLANETA

VOLTA A TERRA
IBRASit.EiRa

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. 'anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças casacão, coletes. capas. chatas;
cachecols. calçados, cheous, cintos,
tintas. combinações, corpinhos, takee
ile senhoras e de crianças. calções. cal/es, 'tamisas, eatuftrolits, /camisetas,

Classe 33
Engenharia e construções
Termo n. 5 741.274, de 23-3-1966
Indústria de Artefatos de Borrachas
M. K. O. de São Paulo Ltcha
São Paulo

Classe Jes
Calçados e sandálias
Termo n. 5 741.275, de 23-3-1966
Empório e Restaurante Violeta Ltda.
São Paulo

IND BRASILEIRA

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, 'blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
sintas, combinactSes. corpinhos, calças
dolina, "batons", cosméticos, fixadorer
de penteados, petróleos, óleos para os
%belo, creve rejuvenescente, cremes por.
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpea fantasias, fardai para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas, leque&
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peuges, pouches, polainas, pijamaa punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 741.270, de 23-3-1966
Confecções Jacar Ltda.
São Paulo

"ENGER Ind.. 3)rasileira

"V]. OIZTA"
Ind.. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas' babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletei, cepas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, caro*, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, domlnós, acharpea. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorro, ogos de lingerie, laquetas, lequês
luvas, ligas, lenços, mauteis, meia%
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pu/over, pe/erinas:
Nuga, pouches, polainas, pijama, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolais ou elacks
toucas, turbante, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 741.272, de 23-3-1966
Representações Paraná Ltda.
São Paulo
"PARANÁ •
Ind. Brasileira
Classe 33
Representações

Classe 41
Refeições de pirriPatões e biringelas recheadas, batatas fritas, maionezas, rizotos, lasanhas, macarronadas, pi=as, saladas, salads diversas, feijoadas, arroz,
feijão arroz de braga, bife a milaneza,
bife a cavalo, a portuguesa, ravioli e
• churrascos
Termo n.o 741.276, de 23-3-1966
Antonio Nadalutti
São Paulo

benzin.as. benzei, betumes, bicarhonati
de sódio, de potássio; cal virgem 'carvões, carbonatos, catalizadores. re'ulo•
se, chapas fotográficas, composiOes vio
entores de incêndio, cloro. corrosivos
cromatos, cofentes, creosotos: descoran.
tes: desincrusrantes. dissolventes; ernul
sões totográticas, enxofre, ater. esmal
trs, eestearatos: fenol. filmes sensibill
zados Rara totorraflas, fixadores, flui
dos para freios, formol fosfatas inrius
triais, fósforos industriais. fluoretor
fu .identes na 'a .solda: ga,lvanizad,),es
gelatinas para fotografias e pinturor
glicerina; hidratos. hidrosultitos; impes
meabilizantes, locluretos lacas; massa
para pintura, magnésio. mercúrio, nitra
tos, neutralizadores. nitrocelnlose: are
°sidos, oxidante. óleo para pintura oie,
de linhaça, produtos químicos para
pressão, potassa industrial. papéis he
liográficos e preliocopista películas sen
siveis, papéis para fotografias e anali
ses de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálicos para a composiçâo de tin
tas preparações para fotografias, nrtt:
tos para n:quelar, pratear e croma
produtos para diluir tintas, prussLito,
reativos. removedores, sabão neutr,
sais, salicilatos, secantes, sensibilizante,
sililatos, soda cáustica, soluções quim
cas de uso industrial, solventes. sult;
tos, tintas em pó. liquidas, sólidas c
pastosas para madeira, ferro. parede
construções, decorações, couros, tecidc
fibras, celulose, barcos e veiculas. tal,
industrial. thiner, vernizes. zarcão
Termo n.5 741.278, de 23-3-1966
Conema 11,4ateriais para Construçõel
Limitada
São Paulo

"C OrEMA ^

Ind.

Classe 33
Centro comercial de artigos em geral
Termo n.• 741.277, de 23-3-1966
Hervafarma Produtos Quimicos Ltda.
São Paulo

""U2V/LFARMA,
:
In d. Drasateira
Classe 1
Paro distinguir: Absorventes, acetona
ácidos, acetatos, agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos. touros e selulose; água-Faz. albumina. anilinatx alurnen, alvaiade, ai.
vefantes industriais, aluminio em pó.
amonlaco, anti-incrustântes, anti-oxidaC.
tes, antl-corrosivos, anti-detonantes, uØtatos. água acidulada para 'acumuladores, água oxicren7da para fins industrl.
ais amônia: bandos 'sare aalveinixadfo.

'Brasileira

Glasse 16
Para distinguir: Materiais .paar constru
ções e decorações: Argamassas. arula
areia. azulejos, batentes. balaustres bio
aos le emnto. blocos para pavimenta
c110, calhas, cimento, cal, cré, -hapai
isolantes. -caibras, caixilhos: colunas
chapas para coberturas, caixas láqua
caixas de descarga para etixos, edifica
ções premokladas, estuque, emulsão cie
base aslãltico, estacas, esquadrias, estru,
turas metálicas 'pare conXtruções, lama
las de metal, ladrilhos, )ambris, luva:
de função, lages, lapeotas, material iso
'ante contra frio e calor, manilras mas.
sas pura revestimentos de paredes, ma
deiras para construções. mosaicos. pro
dutos de base aafáltico, produtos pari
tornar impertneabillzantes as argamas
sas de cimentg e tal, hidráulica, peZtre
culho. produts betuminosos, impermea.
bilizantes liquide °a sob outras )rmai
para revestimentos e outros como nat
v,imentação, peças ornamentais de et,
mento ou gesso para tetos e paredes
Danei pais forrar casas, imanas and.
c..idos para uso nas aolussiçõea, pari
q uetas, portas, portões.. plana, soletra
liara portas, afofes, Sebos da estscreN
telhas. tos, tubos de seatilasdo. tan:
guio
•lesualo. e ;nast, Wierimmelos E
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Termo n.9 741.279, de 23-3-1966
Bar e Restaurante Rodolfo Ltda.
São Paulo

carros, tratores, carros-berços. carros
tanques. carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circularas para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veiculos, direção, desligadeiras estribos, escadas rolantes, ele.
vadóres para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteira_ para veículos, guidão.
louamotivas; lanchas motociclos, molas,
inotocicletas. motocargas moto .furgões,
manivelas, navios Ônibus, para-chogues,
p'aradamas, para-brisas, pedais. patões
rodas para bLicletas,•raios para bicicletas. reboque, radiadores para veículos,
miau para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veiculos. vagões, velocipe•
dea, vareta de contrõle do afogador e
acelerador naneis, troleibus. varaes de
carros. toletes para carros
Termo n.° 741.284, de 23-3-1966
Antonio Nadalutti
São Paulo

ceto para brinquedos) blocos para

correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochu-,
ras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
"RODOLFO"
caixos de papelão, cadernetas, caderInd.
nos, Caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões . de visitas, cartões cOClasse 41
rnerciois, cartões índices, confeti, carLanches de: mortadela, gaaunto, si bitolina,- cadernos de papel melimetrado
chas, queijo, rozbife e churrascos
e em branco 'para desenho. cadernos
Termo n.° 741.280, de 23-3-1966
esclares, cartões em branco, cartuchos
Textil Okane Ltda.
de cartolina, copas planográficas, caSão Paulo
dernos de lembrança, carreté:s de papelão, envelopes, envólucros para cha" OMS
rutos de papel, encadernação de papel
Ind. Brasileira
ou papelão, : etiquetos, fõlhas índices.
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
Classe 23
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
Para distinguir tecidos . em geral, tecide papel transparente, protos, papelidos uare confecções em gerai. coara
nhos, papéis de estanho e . de alumia:o.
.., para dr ti g as de cama e
papéis sem impressão, papéis em branco
suesR: Algodão. alpaca cântamo, cc.
para forrar paredes, papel olmaço com
Cm, caroá. çasimiras. fazendas e teiaou sem pauta, papel crepon. papel de
los em lã em peças. juta. iersey, linho.
CENTRO
seda, papel impermeável, papel encerado
ayion. paco-paco. percalina. raiai
CAMPINEIRO
papel higiênico,- popel impermeável
talim. seda natural, tecidos plásticas
DE NECOC I OS
para . copiar, papel para desenhos, Patecidos impermeáveis. ter1dus de cano
pel para embrulho impermeabil:zado
couro e veludos
Classe 33
papel paro encadernar, papel para esTermo n° 741.281, de 23-3-1966
Centro comercial de artigos em geral crever, papel para impámir, papel PaAuto Põsto Regente Ltda.
rafina para embrulhos, papel' celofane,
Termo n.° 741.285. de 23-3-1966
São Paulo
papel' celulose, popel de linho papel
Consulex Consultoria e Assessoria
absorvente, papel para embruhar ta&dilua istrativ alttridica Contábil
baco, papelão, recipientes de papel roLimitada
Ind.—Bras eira
setas de papel, rótulos de papel rolos
São Paulo
de papel transparente, sacos de papel
Classe 47
serpentinas, tubos, postais de cartão
CÕNSULEX .
Para distinguir combustíveis. fularifican
e tubetes de papel
;IRRi4kIvA
tes. substâncias e produtos destinados à
741.289, de 23-3-1966
Termo
n.o
JURI DIC A
iluminação e ao aquecimento: lcom
Laboratório Produtos Avicolas Man
C ONTABI L
motor, carvão a gás hidrocarboreto.
Limitada
gás metano, butano t propano, gás C:11Class e33
rra
tado.
gás
liquefeito
gasolina,
gra.
Silo
Paulo
ga
Consultas, administração e contabilidade
Ias lubeficantes. óleos combustíveis.
Têrino n. o 741.286, de 23-3-196-6-óleos lubrificantes, óleos destinados a Comércio
e Representações Roma Ltda
nA roF,IB—Bra°1313
iluminação e ao aquecimento óleos para
São Paulo
sifeni ra
amortecedores. petroleo e querosene

Brasileira

Termo n.° 74/ .282, de 23-3-1966
SESP — Serviços ESspecializados em
Seleção Pessoal S/C.
São Paulo

aRciiipI58
SELEÇ O DE
EM

PESSOAL•
Classe 33
Serviços de seleção pessoas
Termo n.° 741.283. de 23-3-1966
Oficina Mecânica "G-F" Ltda.
São Paulo

"

O—F
Ind. Brasileira
classe 21
Para distinguir: Veicuto.s e suas partes
Integrantes: Aros para bicièletas, autorêveis. auto-caminhõec aviões amortecer'ores. alavancas de câmbio barcos.
breques. braços para veículos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminh5es

" RUMA

In d.

Brasileira

Classe 33
Representações
Termo n.° 711.287, de 23-3-1966 Pastelaria Mercad oLtdp
São Pai',
.,nd.

Brasileira

Class, : 41
Pastéis, (Inibes. estillas e, pizzas

Termo n.° 741.288. de 23-1-1966
Ernilia Santos Costa
4r
i)

Classe 2
Vacinas para aves e animais
Termo n.° 741.290, de 23-3-1966
Indústria de Aparelhos Domésticos
Lunita Ltda.
São Paulo
" LTJNITA

Ind. Brasileira
Classe 8

Para distingui] os seguintes artigos elétricos: Rádios aparelhos de televisão.
pick-ups, gelade , ras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de pó Fogões fornos e foga-

reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
h alanças. ferros elétricos de engomar e
g assar, batedeiras. comieteleiras. expremedores liguidificadores elétricos. má"MABBON"
q uinas para picar e moer legumes e
Ind. brasileira
carne, resistências elétricas. fervedores,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
Classe 38
?1,-aricos. refletor,s, relógios de ar reAros Tora g uardanapos de napel Fria evado Formas elétricas. máquinas
aglutinados. álbuns ( , n b e aneol álbuns i-ntnnrá ficas e cinematográficas. campara retratos e outógrat0s, balões k ex- painhas elétricas. garraras térmicas, re-

gadores automáticos, lâmpadas, aparo
lhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores, condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores, tomadas eA
corrente, fusível, aparelhos fotográficoa
e cinematográgicos, filmes revelados.binóculos, óculos, aparelhos de aproxl.
mação. abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.5 741.291, de 23-3-1966
Trusnovex Indústria e Comércio de
Máquinas Industriais Ltda.
São Paulo
"gr RIISNOVEC"
Ind. Brasileira

Classe 6
Alavanca, amassadeiras de concreto e
barro, máquinas para abrir chavetai.
máquinas para arqueação de embalagens
bombas hidráulicas, bombas elétricas
para pneumáticos, blocos, cruzetas, caldeiras, cilindros, máquinas compressoras,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, máquinas para
cortar, dínamos, máquinas distribuidoras de concreto e barro
Termo n.° 741.292, de 23-3-1966
Antonio Nadalutti
São Paulo

CENTRO

c on RC I AL DR

C AMPINAS

Classe 33
Centro comercial deartigos em geral
Termo n.o 741.293, de 23-3-1966
Comércio de Materiais para Construções
Itamaraty Ltda.
São Paulo
"I TAMARATY

Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, art.
areia, azulejos, batentes, balaustrai,
cos de cimento, 'blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas agua.
caixas de descarga pare etixos, edificações prernoldadas, estuque. emtds go de
base asfáltIco, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamales de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageoten, material fi
lante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes, ma(letras para construções, mosaicos. Produtos de base asfáltiço. produtos para
tornar impermeabilizantes as tu:gamaagas de cimento e cal, hidráulica, pedregu/ho. produtos betuminosos, impermeahilizantes liquidos ou sob outras fornias
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
panel pare forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par
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fabricar ferramentas. 4abricar gelo. fa• como adubo para o sola de fumadores, taraa metálicas para conatraçoess
bricar móveis, fabricar papel, fabricar desinfetantes usados na agricultura e iras de metal, ladrilhos, lambris. beim
peças, fabricar rebites, fabricar roupas, na horticultura. escórias básicas para is 'unção, lege& lageotas, material im
fundir, imprimir, insulfrar, perfurar, pi- adubos, essências para exterminar ani- !ante contra frio e Calor, maailras, tasn.
cotar, prender, rebitar. roscar, selecio- mais e lantas daninhas, extratos de «ao para revestimentos de paredes, El>
na, capear, serrar, tecer, timbrar, tor- auassia para fins horticolas, fertilizan- deka° para construções, ~alce% stam.
cer, tornear, betoneiras, burrinhos; tes para o solo, formicida. guano, base- lutos de bano asinItico, produtos iparM
brinquetadores. cardadeiras, condensado- sfugos. massas para enxertos. pastilhas tornar impermeabilizantea as arganr.>
res, cravadeiras, dínamos, escavadeiras. sara destruir insetos, preparações para saci r2e cimento o cal. hidráulico, lizaakG'
misturadores, motores, prensas, rebita- ureservar o solo, preparações para des- gu/bo, produto betuminosos, icoperme
dores, teares, máquinas insuifradoras. truir insetos. 'servas e plantas &arai. bilistintes liquides ou sob outras fccouaci
POS9'0 ANCHISTA
motrizes. operatirzes abas, sais para fins agrícolas, sais Para para revostimenir o patroa corso e_w
moto-motoras,
APOSTOLO
perfuratrizes, rotoras, e, peças inte- fins nomeadas substâncias quis:nicas vir:net/tacão. pe;as ornamentais de e5,
para destruir insetos. hervas e plantas meato ou gesso para tetos oparcAM,
grantes destas máquinas
Classe 33
daninhas venenos .contra a vermins, 2aoel pare forrar cosas. massas -WDZ.
aWee 5
Conserto e lavagens de veiculos
venenos para insetos e visgos
Aço em bruto, aço preparado. aso
Widos pura uso nas construções, pea.
Têrmo n.° 741.295, de 23-3-1966
contaa lagartas
troce,
aço
para
tipos,
aço
fundido.
aço
ruamo, portas, portôles. piam. cokker)
Rádio Franca do Imperador Ltda.
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
Para portaa, tijokya tubos de concreto
Classe 1
São Paulo
-afinado, bronze, bronze em bruto ou Para distinguir: Absorventes, acetona, ,..elbss, tacos, tubo: de ventilação, tosa
. Classe 32
aratialmente trabalhado. baonzede
Para distinguir: Almanaques, agendas, manganês, bronze em pó, bronze em ácidos, acetatos, agentes quimicos para me de cimento vigas, vigamentos o
vitren
anuários, álbuns impressos, boletins, ca- barTa, em fio. chumbo em bruto ou o tratamento e coloração de fibras, teClasse 15
cidos, couros e celulose; agua-raz. altálogos,
edições
impressas,
revistas,
6r,
parcialmente preparado- cimento me. bumina, anilina:3; &mien. alvaiade, al- Para distingu:r: Artefatos de canalCa,
eílos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionadas, peças tea- trip lico. cobalto. bruto ou parcialmente vejantes industriais. • alumínio em pó. porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chá, de café,
trais e cinematográficas, programas Tabalhado, couraças, estanho bruto ou aborriam anti-incrustantes,
aarcialsziente trabalhado, ferro em bruto.
enti-corrosivos, anti-detonantes, azo. de jantar, serviços de refrescos e do
circenses
sm barra, terso manganês. ferro velho tatos. água acidulada para acumulado- bebidas a saber: abajures de lampião,
Termo n.° 741.296. de 23-3-66
ilindo. gusa semperacka gitsa• maleável res. água oxigenads para fins industri- açucareiros, apanha-moscas. bacias do
Panificadora Bandeirante Ltda.
gursi em bruto ou parcialmente &aba- ais amônia; banhos para galvanização, latr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras
São Paulo
!animas da metal. lato em Rilha, latnc benzinas. benzol. betumes, bicarbonato nidS.s, botijas, bules cafeteiras caneasa
Ma Milha, latão em chapas, latgo ear de sódio. de potássio; cal virgem, car- castiçais, chavenas, centros de raeaaa
vergalhou., liga metálica. liambas vaca, carbonatos, catalizacfores. celulo- compoteira. cubosê, descansos de pomes
.9AZDETRAZTE
magnesio. manganês, metais nata traba. se. chapas fotográficas, composições. ex- lana, escarradeiras. espremedores, fllaida
ihadoci ou parciakmente trabalhados . me- tintores de incêndio, cloro, corrosivos, funis, garra‘as, globos, jard:nciras Roa,
2 thstrim DrasiVeira
tais em massa, metais estampados cromatos, corantes. creosoto& descoran- ais, jarrões. lavadedos, lavatórios tala
metais para solda, níquel, ouro. siracc te& desincrustantes, dissolventes; emul- teiras, maçanttas de poitelana, mantas
Classe 41
sões fotográficas, enxofre, ater. esmal- guelras, molheiras, moringas, palite:ata%
Classe 4
i5et)stâncias alimentícias e seus prepates, .eestearatos; fenol, filmes sensibiliSubstâncias e produtos de origem ani- zados para fotografias, fixadores, flui- pedestais, pias, pires; polvilhadireá
rados
mal, vegetai ou mineral, em bruto ou dos para freios, formol. fosfatos indus- porta-facas, pores, puxadores, receptes ‘,
iitrmos as. 741.297 a 741.327, deparcialmente 'preparados: Abrasivos em triais, fósforos industriais. fluoretos, culos, aale:ros; serviço de &I; ta010
23-3-66
bruto, argila refratária, astáltico em fundentes aura solda; galvanizadores aara café, travessas. terrinas, °dna°,
Evanio Leme Nunes Galarão
vasilhas, vasos sanitários e XICara5 ,
bruto. algodão em bruto, borracha em gelatinas para fotografias e pinturoa
Claste 14
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora, glicerina; hidratos. hidrosuifitos; imper.
Silo Paulo
bruto, chifres, ceras de plantas ceras meábilizantes, ioduretos, lacas: 'massas Vidro comum, laminado, trabalhado
vegetais de carnaúba e aricuri, crina para pintura, magnésio, mercúrio, nitra- em tbdas as formas e preparos, vidiaa)
de cavalo, crina em geral, cortiça em tos. neutralizadores, nitrocelulose; pros crista) para todos os fins, vidro induas
bruto, cascas vegetais, espato, ervas oxidos, oxidantea óleo para pintura óleo ',Sal. com telas de metal ou composta
medicinais. extratos oleosos, estopas, de linhaça, produtos quimicoa para im- çõea especiais: ampolas, aquários. £1e4
enxofre, Rilhas, fibras vegetais, flores pressão, potassa industrial. papéis he- sadeiras, almofarizes, bandejas, etsbed
cacas, grafites, goma ela bruto. granito liográficos e paeliocopista, películas sen- tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
em bruto, hieselghur, liquidoa de plan- síveis, papéis para fotografias e análi- de mesa, cápsulas, copos, espelhos, oss
tas, 'afez em bruto ou parcialmente ses de laboratório, pigmentos, potassa, carradeiras, frascos, fôrmas para do 00,
preparados, minérios metálicos, madei- pós metálicos para a composição de tin- fôrmas para fôrnos, fios de vidro, garras em bruto ou parcialmente traba- tas, preparações para fotografias, produ- rafas, garrafões, graus, globos, haste,
lhadas, em toras, serradas e aplainadas, tos para niquelar. pratear ¢ cromar, jarros, jardineiras, licoreiros mamadein
mantegueiras, pratos, pires, portas
mica, mármores em bruto, 6indo de produtos para diluir tintas, paussiatos,
manganea, óleos da camas vegetais, reativos, removedores, sabão neutro, jóias, paliteiro; potes: pendentes pes
Óleos em bruto ou parcialmente prepa- sais, salicilatos, secantes, senaibilizantes, destais saladeiras, serviços para
rados, plombagina em bruto, pó de silikttos, soda cáustica, soluções quími- frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesMO. 3 RASILEIRa.
moldagem para fundições, pedras bri- cas de uso industrial, solventes, sulfa- sas, vasos, vasilhames, vidro para vls
tadas,
piche em bruto, pedra caldirla, tos, tintas em pó, liquidas, ablidas ou draças, vidro para relógios, varetas,
Clasee 6
plantas
medicinais, pedras em bruto, pastosas para madeira, ferro, paredes, vidros para conta-gotas, vidro artsra
Máquinas ara: acabamento, achatar
construções. decorações. couros, tecidos,
automóveis e para bara-brisas e
arame, acondicionamento, adelgaçar, quebracho, raizes vegetais, resinas, re- fibras, celulose, barcos e veiculas, talco
xícaras
apta?, alimentar água, alisar, amas- sinas naturais, residuos, Mateis, silicio
industrial, thiner, vernizes. zarcão
Classe 13
sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu- seivas, talco em bruto, xisto, nisto
betuminoso e si/icio
?ril de r e ço s de arlfOIS preciosos .0-efals
rilar, brinquetar, brunir, cardar, coleClasse 1G
compôr. comprimir, condensar, coaPara distinguir: Materiais paar constru- preciosas e scas imitações, adereços de
Classe 3
cervas, cortar, coser, costurar, clarifi- Substâncias, produtos e preparações
a decorações: Argamassas, argila. pedras preciosas e suas imitações, adora
car, classificar, cravar, debruar, debu- químicas para serem usadas na medi aaaM, azulejos, batentes, balaustres, blo' nos de metais preciosos, semi-preciosoS
cos de cimnto, blocos para pavimenta- e suas imitações, alianças, anéis, aras,
lhar, desbagar, desbastara„ descaroçar.
cina ou na farmácia
isolantes.
caibros, caixilhos; colunas: gos de nantasia de metais preciosoao,
desembrar, desintegrar, destnatar, deClasse 2
polpa?, distribuir, dobrar drenar, ele- Substâncias e preparações quimicas chapas para coberturas, calys.,,s dãgua. baSaaaindans de metais preciosos siaâ
'gala empacotar, encaderna, estampar. usadas na agricultura, á saber: adubos, caixas de descarga para eC.....os, edifica- semi-preciosos, bar:Ideias de metais pscs
fabricar arame, fala icar artigos de me- adubos artificiais para o solo, álcalis ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas ciosos, berloques de metal precio3o0g'
brincos 4'2 metal asaeclose 'ou anal
UB, fabricar bebidas, fabrica? stalça- para fins agrícolas, bactericidas, ceras ções premoidadas, estuque, emulasp
(22 Catd.,0 GreeinC,C0i
Gr t-3
doa, fabricar chapéus, fabricar cubam% parII ezmertc2, afanaste° do cálcio beca adelticas estamo. eciautidalisa,
anates, portas. portões. pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilaçâo. tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
Têm) n.° 741.294, de 23-3-1966
Seminário Arquidiocezano de São Paulo
São Paulo
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Publicação feita do acôrd'a coas o art. 130 do Código da Propriedade andustrlal. Da data da publicação começará
prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Duranta asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depute:mento
alada:sai do iloprtatinaa asadustalati aquê/es gata se julgarem prejudicados com a ocas c-'ns ão cio FogSntro requerkin
te iaa:rza de nietala preciosos. colares
aaaazis areciosos ou cemi-praciosea
aanaaa C,2 metais preciosos. copos de
sass-ssa, diamantes lapidados. tio de caro
;Lb C.2 prata, fivelas de metam precio
aua. caUteiras de metais preciosos. tólas
i5i43 aakas. tantejolas de metais presacsaas medalhas de metais preciosos
aenslasreciosoa e suas imitações. palitos
cacro pedras preciosas para jóias. pe).-. Para lóia pérolas
ca:asoEzmt-precic:,-'''S
o lmaaçCea de paro:as. pratos de meÇis serviços de chia e de cala
(12 catam preciosos, serviços de licor
-sie casal precioso. serviços de refrescas
C,2 MCni preciaza. serviços de saladas
Ce flama de metal precioso. serv i ços de
SerVe:'.2 de meta/ precioso. talheras de
saalaila preclaros. turibuics de metal.
aaraalinas lapidadas e VS503 de
metais preciosos
Classe 12 •

tarrazza); cabos, canaletes, cordas, cortonéis torneiras, tambores. tampas,
Cazsae
déis cordoalhas, cordaes, correias de
suportes de madeira
Para distinguir tecidos em gera taeaji
tranvnissão de tôda espécie; enxárClasse 2a
doa paro confecções em aeriza aaea
cias, esferas para vedação; lanhos para Para distinguir: Artefatos de mataria: tapeçarias e para artigos de CSAlla
amarradías, forros para vedação. tuge- plástico e de nylon: Recip:entes fabri- mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
laça; gachetas; juntas para vedação: cados de material plástico. revestimen- casca. casimiras. '.;::::;end,?.e a zet'.dos do
lonas, lonas para freios , de veículos; tos confeccionados de substâncias atal- al em paça.a. luta. 'Lha. C;V:e.2.
mangueiras, massas para vedação, mo- aiais e vegeta:s: Argolas açucareiros. nee0-p1CO. L,:;2C:2:S,.."2.., rama aaaaa, asaa
las para vedação; reilhas; tampões para armações para &ciam, bules. bandaaaa. natural. tecidas) plassaleza. Sasedta3 finca,
vedação (fins não medicinais). tendas
mel:veia tecidos de pano COÇSre,,
a as ¡saldes. bacias balt para vedação, tubos para vedação. sas, caixas, carteiras, chapas cabos
veludos
tt aulaçaies para vedação; válvulas para para ferramentas e utensílios. cruzetas.
Chisass 22
vedação
camas para acondicionamento de ali. Para distinguir: Fios de algatiao, cânha:autos caixa de mater:al plástico parra mo, juta, 10, nylon, fies aiásticos. fico
Classe 17
aatarias.
coadores. copos, canecata con- sintéticos, fios de sada natural e re.yoy2,
Pawa distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em gerai: chas, capas para álbuns e para livros para tecelagem, para bardar, para cosArquivos para correspondência. almo- cálices, cestos. castiçais P ara velas. tura, tricolagern e csacha. :&les oLaisas
fadas para carimbos e para tintas, abri. caixas para guarda de ibjetos, carta. de tôda espealz, Los e iiâr.2 T=3
pesca, linhadas de cç para peso-.1
brochura canetas para desenhos. corta cima coadores para chá. descanso para
Clow:-.2 23
dores de papel. colchetes. caamibadores pratos. copos e copinhos de plasticcus Papa
distinguir: Vala-Laca e casa aaasS,33
cessara para papaia e correspondência. para soraetea, ca:xinhas de plagia ,
claasificadorea. chias. coladores canetas para sorvetes, culherinnas, pasinhas ntegrantes: Aros ;7;Z:S.:
móveis. cuscaeaminhaes, avisa.
•:alfinatea, agulhas, botões, cadarços, coa compassos. cofres, canetas tinteiros. co garfinhos de plástico para sorveras tos- tecedoram, alavaacca de aarasala, Issareaa,
aileten, cós. dedais. elásticos para roupas netas esferográficas desenhauorea, data minhas dt plásticc para sorvetes, discos arequam. brr_.Z'S `,;:ar0
aachimentos, fivelas, golas, ilhós. mlude dores coas minas, descansos para lápis embreagen de material P lástico amara :as. carrinhos ta., ca..) e eC.U.,..W.S. cL21:coactas, esquadros, espátulas airado- lagena de mater.al plástico P ara sorve
aos de armarinhos, palas e presilhas eres.
Itionetes, carros amaislaatea. cariara:C:2a,
Festas. fichárioa. fitas cara (anui
-res.tojpab umsde
Gass.e 1;
17.Z3 C.:2 escrever, fichas para arquivos nylon esteiras, enfeites para automó- :arma, trataras. carscs-barças CZ:12"
etraccos,ferramentaa de toada espécie máquinas para escrever. caicliar e c>
anques. ciazi-os-irrtgadoac. careza. =5".
as/fel:sala em geral e outris adagas de mor. fito gomadas. maqtanes para veis. massas antaruidos. escoadores de aças, carrocerias. chassis. chapas dametal s saber: Alicates, alavancas, ar- gra=pear. gama arábica aumadores pratos, funis, fôrmas para doces fitas :tilares para veiculca. cubos de velculaa,
maça de metal, abridores de latas arampaadores. grampos e ganchos para para bolsas. 'ocas guarnições quarto sorrediços para veicaloa. direçao.
a3E2 i!20 ou farpado. assadeiras. açu. racatarica gis. spaciets. instrumentos de niçaes para porta-olocos. guarnições aadairac, estribos. a_Seadsai selaasea.
enraia:ri brocas., bigornas aaixelas. encravas e de desenhos. lápis •apirairoa para aquidificadorea e para .iarecietra£: "adores para passagesaas e para ocupa,
bandcans, bacias, baldes, bimbonieres; molhadore.a. mata-borrão. mamasses° e de trutas e legumes, gcarniçÕes de tas mames para corres. elacia do
belen; rauclinhos, cadeados. castiçais. co . cana:caca para apontar lápis. capo terial plástico para utensílios e eibletos, treica. fronteiras para volculo4 auiCae,
Z"i.ea.C3 T, ;ara pedreiros correntes. cabides maca cetros paro escritórios e para guarnições para bolsas garfos. galeria, l occunotivaa, lanchas. moSecícicia calaça
GÁSV:3; CreSSOUen. chaves de parafinas cá:2 do catai porta-tinteirea. porta para cortinas, ferro laminados, plata motocicletas. imotacaaaas mola
Callesaaaa3 para encanamento, colunas. passas para escritórios. cora fechos de ticos lanche.ras. mantegueiraa, malas naravelaa. envios. Cialbua. pora-elsoc-wa,
asalaaa de mais' para portões, canos de masal. pastas para escritórioa com te orinads, p rendedores de roupas puí:ado- cara-leman, para-brisas. azdala azasta-A
rata papa bicicletas,
paro S;n c2":2,
a'...eaSal, canvas de ferida chaves tsglêsa lataat porta-canetas. porta carimbos res de móveis, pires. pratos'
reboque, radiadores para calcules,
aa.açtaaía, canecas. aipos. cachepers. porta-aortas. parta-blocos. mana areai roa. pás de cosinha, pedras pomes ara.
Csaaaies d2 mesa. coqueteleiras cabras tas. aancats. prendedores de papais per gos protetores para documentos pu- asdaa para velculoa. relias M ate:ai 12réguas. ateacts, arpaaadoras xadores de água para uso lornastico -antes para veicule°. amassa. veloctsaa
. cionameato de alaftentoz.
Pra acoadi
aaaars-Ses. caçarola°, chaleiras. caieeei- para araiával, caneca tineas para es -p orta-copos, porta-nique.s, oorta-notas ta. varetas de contraia do CaOQU602 e
a'29,, r---,qe.has coadores; distintivos, tio- ereve2. &alinha. tintas sara carimbas p orta-documentos placas. rabisca .astii sceteradar trólela. evoleikata. assa=
carros. toletes tiara Mr:SZ3
laseaaa/ casadas, enxadaea esferas. asava para duPlicadores, tinta> para tia saias recipientes. suportes. suporte° para
ezgu:chr.3. enfeisas para arreios paessaa. Catas para decesana.a aparelhos guardanapos. saleiro rabos, tigelas.
Classe 20
stxt;',-'3?, esteres para arreara estimula- para aras cópias pasztaia b ttataa para tubos para ampolas. tubos para serin- Petrechos navais e aeronáuticos: Anca.
:leira:a; t!.: OrMalae. -aicea, ferro para afanai czatr,-;.tra desenhos. maquinai) de e.3- gas, travessas, tipos de material pies- ras, bailas ,cint ode natação; fraciraa;
d2.:nie.
,
maquiais-3 seaistradorea
fica sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilha. flutuadores para hicirometria; pata Ruo.
capra Farrolbla Facas, facões. te-haales para acondictinamento. JES03. :tiferro comum a carvão. laruteiras.
• Classe 30
das e salva-vidas
f'unL. fôrmas para doces. Freios para Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e raras. colas a frio e colas sâo incluisias
Classe 10
ferro, Uleadeiraa; ganclicas sombrinhas e suas partes integrantes era outras classes, para borracha para Para distinguir: Artigos paro easaarala
estn=:3
corrumes. para marceneircia, para sapa. e arte dentária: abra-bdca.a. casai:las
?rellasaa aar'vs, ganchos para quealaoai
Classe 79
aoreas para darruagens: insígnias:
Escovas para roupas. vassouras, bas- salsos. para vidros pasta adesiva para línguas, alicates, alavancas e:4m
muar:al ulãstico e mgeral
5sas: laminaa, ltroreirca. latas da aso
550 de dente, aparelhos etatricoa a:an.
calhas c esfregões
rrsr cachadarhas, moias para aorta,
ise, bisturis, ti-cacei:a. brecas nave (2°
Classe 23
Classe
26
wolan paro venezianas, martelas
lie@ e de prótese, cauetaa para tzzzeua
Bibelôs,
estátuas.
estatuetas,
gravuras,
de madeira em geral: Argoretas. matrizes; navalhas: p uas: Pã% Pre ArtAr.,
'tara fina dentários. cimento em gzaal
Imagens, manequins e rosários
Ec,
aksziclara
arraaçCas
para
balcões
-gos,parfutim-gêlo:a e çasaa viSrazes, artefatos de madeixa
Para obturações. sadios para 1 aramamClasse 24
ratilaasa, asaizsaaapão, porta-jótaa. paliteiros aram Caiam. bazde/ss. barris, baldes. Para distinguir artefatos de algodão re.3 pontes móveis e pontos fixas porraneiac, roldaraa, riam para passa real batedores de caras. caixas, enatam caia nylon, plásticos, cânhamo, caroá, juta celana para Os dentes, pivôs protetoras.
,;.ee, regadores; serviçca de cila e cal'a noten. cavacam. cunhr.s. cruzetas cubar, lã, linho; paco-paco; rama rayon, sêde cara para incrustação, dentas artificiais
Classe 9
aarraa, serrotes, sachos, sacarrolha; te- caçamassa. cot/tarai mama para paca. natural e outras fibras: Afamares bolaouraa. talheres atlhadeiras, torqueze. capaz para cozinha, cabos para ferra. sas de tecidos para senhoras, borda- Instrumentos musicais de corda e suas
aanaaaa. Uavacaases, telas tit arame. Casa mectaa cantoneiras, engradados. estra, dos, cordões, cadarços, coberturas para parteta v:olao. lira. órga.o hair_onlea,
amaça, :Tisnes. tubas para ancanameato a aa easaaaaaaaa asmas, espremedetras objetos fabricados de tecidos, debruns, cravos, espinetas, citaras; violinos; vio4 rilL':3 le..E.SO èirZZ2 de correr. taças. asaaaasaeas aa madeira, escada. toa etiquetas, entretelas fita, franjas, ga- las; harpas; pianos; violoncelos; contras
'aula:a:as, tairiandos: Vasos. WISMISILe3 mas, guarnições para acata-afama 15es, mantas, ombreiras, passamanaries. baixos. banodlins: rabecas; guitarras.
C Ve31110
.
. guarnições anta cortinas. guarnições de palmilhas, redes, rendas., sacos e telas Instrumentos musicais de sopro:, meta!leoa lu não e suas partes: baritonus;
•
para bordar
Classe 51 madeiras para afeminais domésticos.
saa-trompas, saxofones, trombonas de
.Ndcsires para aaaração, anéis pare saa- asi las Ca sandeira, palitas. pratos. PIClasse 27
claçaa cracaza para vedação. am adas 'ias. placa. Guáadores prendedores de Artefatos de fibra como selam: Estei- pistão; clarins: trombetas: cornadas;
par:: 7 r.CaÇ,ZO: bnrbaarco, barracas do i -oupar. aasinhas. garfinhos e colheres ras, embornais, guarnições para utensa clar:netes: pif anos; flageolets: flauta-a
.aaaaaaaa-a-1, betastePara vedação, laía ' para sorveras. palitos para dentes. tá. lios, malas, redes, rédeas, sacolas, sa- eboés; helicons; trompas de plateaa
e::zis para vadação, bujão (sUha para liaSS Co passar roupas,bez.i., s C-2 eme, cos, telas para assentos de cadeiras
oalkaa; °altas de afica; ocarinas: caaaa-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
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Classe 19
melas: outros instrumentos musicais;
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sais- I Animais vivos, aves bovinos, galináceos, ovos em geral, inclusive do
tonas; harmônicas e castanholas
bicho da sed ae sumos
Classe 8
Classe 18
Aparelhos e equipamentos para centarfs
teletônicas; aparelhos e equipamentos Para distinguir armas e munições de
de transmissão telefônica; aparelhos e guerra e caça: Alfanges, arpões, balas,
equipamentos de transmissão telefônica; baionetas, canhões, carabinas, chumbo
aparelhos e equipamentos de telefone para caça, cartuchos, dinamite, espolecomligação interruptor; sistemas de in- tas, explosivos, espingardas, fusis, fotercomunicação de telefone por alto-fa- gos de artifícios, metralhadoras, pistolante; interfones para estabelecimentos;
las, pólvora, punhal e revolver
aparelhos e cauipamentos de áudio-freTermo n.9 741.328,• de 23-3-66
guência: sistemas e aparelhos sonoros; Alplan S. A. Indústria e Comércio de
equipamentos de receibmento da voz huChapas de Madeira Aglomerada
mana, equipammtos de vídeo; equipa•
São Paulo
mentos para . telégrafo por frequência da
viz; equipamentos distribuidores e mulA.LPLAN
tiplicadores; equipamentos de rádio e de
Ind.
Brasileira
micro-ondas; dispositivos semi-condutores; tios c cabos: sistemas e aparelhos
Classe 1
de alarme de togo: sIstemas e aparelhos
Madeiras em geral, especialmente
de sinais de policia; equipamento de sichapas de madeiras
nalização e contrôle de trânsito; equipamentos e aparelhos de dados digitais;
Termo n. 9 741.329, de 23-3-66
dispositivos protetores de teelfone; cai- Farmácia e Drogaria Jardim Rochidale
xas de ligação; bobinas de carga; invóLtda.
lucros e dispositivos para telefones com
São Paulo
pagamento; equipamentos para disperJARDIM
são troposférica; equipamentos de rádioKoc DALE
navegação; equipamentos de radar; cena
Ind. Brasileira
tura batedeiras para ceerais. bombas
trais elétricas telefônicas; equipamentos
Classe 3
de teletipo e válvulas eletrônicas
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na medicina
Classe 7
ou na farmácia
Maquinas e Utensílios para serem usa"armo n.° 741.330, de 23-3-66
das exclusivamente na agricultura e
Vieira-Auto Importadora Ltda,
• horticultura a saber: arados, abridores
São Paulo
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânicos e cmpilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricutVIEIRA
vara adubar, ceifadeiras, carpideiras
Ind.,Brasileira
ceitados para arroz, charruas para agrieeltura cultivadores, debulhadores,
Classe 21 —
destoe dores, desentegradores; esmaga- Comércio-de peças e acessórios para
dores para a agricultura escarrificadoautomóveis em geral
res, enchovadeiras, facas para máquiTermo
n.° 741.331, de 23-3.66
nas agrícolas ferradeiras gadanhos,
garras para arado, grades de discos "Alplan S. A. Indústria e' Comércio de
Chapas des Madeim Aglomerada"
ou (Vestes, máquinas batedeiras para
São Paulo
agricultura máquinas inseticidas, má- Classe 4
quinas vaporizadoras, máquinas de
Nome comercial
fundir, máquinas niveladonas de •terra,
máquinas perfuradoras para a agriculTermo a.° 741.332, de 23.3.66
tura máqcinas de plantar, motochar- Farmácia e Perfumaria Drogalusto Ltda.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
rosar, de semear; para asfaltra; de
•
o
torquir de triturar, de esfarelar terra,
'Xile)iggtleira
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveriClasse 3
zar desintetantes, para adubar, para Substâncias, produtos
e preparações
• agitar e espalhar palha, para colher químicas • para serem usadas na medialgodao. para colher cereais, máquinas
cina ou na farmácia
amassadoras para %ris agrícolas, de
Térmos as, 741.333 a 741.351, de
cortar árvores, para espalhar. para ca23-3-66
• pinar. ináqtanas combinadas para seEvanio Leme Mines Gaivão
meai e cultivar, de desbanar. para eisSão Paulo
sacar, máquinas e ancinhos para forra.
Classe 47
sleas. máquinas toscadoras, ordenado'
".s me. anicas. raladores mecânicos, ro- Para dist:nguir combustíveis, lubrificanlos compressores para a agricultura tes, substâncias e produtos destinados
serneadeiras, secadeiras. iluminação e ao aquecimento: álcool
m a-radores de terra tosadores a:e gra- motor, carvão a gás hidrocarboreto
me. tratores agrícolas, válvulas ner" g ás metano. butano t propano gás engarrafado. Os liquefeito gasolina gra
máquinas agrícola*

zas lubtaficantes. óleos combustíveis bainhas de borracha para rédeas. cochina
'óleos lubrificantes, óleos destinados à de motor, câmaras de ar, chupetas, coriluminação e ao aquecimento. óleos para dões massiços de borracha, cabos para
amortecedores. p:tróleo e querosene ferramentas. chuveiros, calços de 'bar
racha, chapas e centros de mesa. -cor.
Classe 48
das de borracha, cápsulas de borracha
Para distinguir: Perfumes, essências. ex•
tratos, água de colónia, água de touca. párac entro de mesa, calços de borraaador, água de beleza, água de quina cha para máquinas, copos de borracha
água de rosas, água de alfazema. •água para freios, dedeiras. desentupideiras,
para barba, loções é tónicos para os discos de mesa, descanso para pratos,
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- encostos, embolos, esguichos. estrados,
dolina. "batons". cosmétrcos, fixadores esponjas de borracha em quebrajecto
de penteados, petróleos: óleos para os para olmeiras, tios de borracha lasos,
cabelo. crave rejuvenescente, cremes gor- fôrmas de borracha. guarnições ,iiara
durosos e pomadas para limpeza da automóveis, guarnições para vei;ulos,
Pele e "maquilage". depilatórios, deso- lancheias para escolares, lâminas, de
dorantes. viaagre aromático, pó de arroz borracha para degraus, listas dç
e talco perfumado ou não, lápis para racha, manoplas. maçanetas, proteto.
pestana e -sobranceiras, preparados para res para para lamas, protetores de
embelezar cílios e olhos, carmim para para-choques, pedal do acelerador, pr
o rosto e para os,lábios. sabão e creme Sal de partida, peras para businas,
para barbear. :sok) liquido perfumado pratinhos. pneumáticos. pontas de boro
ou não. sabonetes. 'dentifrícios em pó. sepeu smajniu a sejeõuaq mnici LIJ
pasta ou liquido, sais perfumados para inassiças. rodizios, revestimentos de
banhos, pentes. vaporizadores de perfu- )orracha, rodas de borracha para mó.
me. escóvas para dentes, cabelos, unhas veia, sanfonas de vácuo, suportes de
e cílios. saquinhos perfumado, prepara- motor. sapatas do pedal do breque. ,e•
de
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos sembaio e . isolador,_ suportes, semi.
para o tratamento das unhas, dissol- pneumáticos, suportes de • câmbio, sanventes e verniies, removedores da cutí- fonas de partidas, saltos, solas e solados
cula. glicerina perfumada para os cabe- de borracha. surdinas de Borracha para
los e preparado:, para descolorir unhas, aplicação aos Sios telegráficos e tele10.
porta, tigelas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos nicos, travadores
-para a pele
tigelas, tampas de borracha para conta.
Classe 49
gôtas, tiras de boraacha para elabora
tào de substâncias quinn^as I),
Automóveis, bonecas e bonecos, baralhos de cartas, bolas para todos os
Classe 38
esportes, balões de brinquedos, brin- _Aros para guardanapos de papel
quedos em forma de instrumentos musi- •,.glutinados, álbuns (em branco) álbuns
cais, discos, espingardas de brinquedos, Iara retratos -e autógrafos, baleies 'tez.
ferramentas para crianças, jogos de ceio para brinquedos) blocos para
dama, jogss de dominó, mobilias de correspondência blocos pára cAltulos
brinquedos, quebra-cabeça em forma oloces oara anotações bobinas brochude armar, revolssr de brnquedes, que- ras não impressas, cadernos de ese'ree
br-cbeç em fora de rmr,ietosh1ucua12 ver. capas vara documentos, carteiras,
bra-cabeça em forma de arar. revol- caixas, de papeMo cadernetas. cadero
ver de brinquedo. taboleiros pare jogos, aos. alIZZ.14 O, cartão, . caixas para ,,pa•
tambores de crianças, trens e vias fér- belaria. cartoee cit visitas, cartões. coe
reas -para brinquedo
mercials. . cartSe: indices conteti
tolina. cadernos de papel melimetrado
Classe 50
e em branco para desenho, cadernos
Para uso nos impressos da firma
escolares, cartões em branco: cartuottaos
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais; de cartolina, crapas islanográficas.leao
caldo de cana, callos 'de frutas; gua. demos de lembrança, carretéis de ,pad
raná, refrescos, refrigerantes: soda, palão, envelopes, enVólucros para
mios de papel, encardenaçâo de papel
xaropes para refrescos
ou papelão. etiquetas, fOlhas indicai te-Classe 42
1n51bas de celulose, guardanapos, livros
Para distinguii: Aguardentes, aperiti- não impressos, livros fiscais, livros 1/4de
vos, an:z, bitter, brandy, conhaque, cer. contabilidade. mata-borrào. ornamentoll
vejaa, !met genebra, gim kurnel,
de papel transparente, pratos
rei, nectar, punch pipermint, rhum, ahos, papeis de estanho e de ah:minto.
SUCOS de fruam sem álcool, vinhos, ver. papéis sem impressão, papéis em braiiem
month, vinhos espumantes, vinhos
para impressão, papéis fantasia, menos
guinados e whisky
Para forrar paredes, papel almaço cens
Classe 39
ou sem pauta, papel crepon, papel ,41*
Para distinguir: Artefatos de burraáa. seda, papel impermeável, papel em boi
borracha, artefatos de borracha para bina. pare impressão, papel encetado
veiculos, artefatos de borracha não in- papel higiênico. papel impermeável,
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- para copiar, papel para desenhos, pua
golas, amortecedores, :assentos para ca- pai para embrulho impermeabilizada
deiras, borrachas para aros, batentes de) Papel para encadernar. pape) para
cofre, buchas de estabilizados, buchas, cravar.; papel para Imprime, papel pai
buchas para jumelo, batente de porta rufias para embrulhos.
linho,
batente de chassis, bispa pare mamadei- Impei celulose, papel papel
ras. braçadeiras, bocais, bases para te- absorvente, papel para embrulhar
lefones, borrachas para cardares Indus- bacp, Repeli% ~piado tkpoZ:li, 410
japd, "dm de
de
ta
triais, borracha para amortecedores, ses
I
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de papra l.rausparearte sacos de papel
sa rpeniatas. tubos. postais de carta°
a tubetes de papel
Classe 41
Alcachorras aluda, alho, aspargos.
açúcar. nlimentos para animais, amido,
arnendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atam, aveia. aveiás, aze:te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas
ta:moiro& bombons, bolachas. baunilha,
cafa ene p5 e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
careala, cominho, creme de le:te. cremes
alar/errarias. croquetes, com potas, cangins. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
ehouriçoz, dendê, doces, doces de frums. espinafre essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas. extrato de toêmate, amanhas alimenticiá, favas. fé'
cujas, Baixos, farelo, fermentos. fellão
figos irias, çrutas sécas naturais e aras
talizadna glicosz. goma de mascar, gorduras, grânulos, grifo de bici gelatina
goiabada. geléias beira ra doce freava
mate. B2ortaliça& lagostas, linguas, tear,
condensado, le:te em pó. legumes em
Conserve. lentilhas, linguiça louro, .nas,
asz oilmenticias. mariscos. manteiga.
margarina. marmelada macarrili, massa de tomate. mel e melado. mate, mas
para mingaus. molhos. moluscos
mostarda. mortadela. nós moscada, ncafea. *]az camestIvels, ostras,
pães. soa:os pralinês pimenta, p6s para
andina piddes, peixes. presuntos. patês. prat-pois pastilhas. pizzas pudins;
quilos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sapal sardinhas.
rianduiches. sorvetes. suai de tomate e de
frutas, roaradaa tap:oca. tâmaras, talharim. tre=oços, tortas, tortas para aliasen10 de animais o aves, torrões
emcinho a vinagre

estojós para cachimbos apara isqueiClasse 34
ros; filtros para piteiras; fosforeiras; Cortinados, cortinas, capachoa, enceraisqueiros; piteiras; rapé e tabaco
dos, estrados. linieos, oleados passadas.
Classe 37
ras panos para assoalhas, paredes e
Roupas brancas, para cama e meaa:
tapetes
11..roichoados para camas colchas. coClasse 33
aerto r es esfregões fronhas guardana.
Titulo
aos. logo= bordauos. jogos ir toalhas
Classe 32
lençaira mantas rara 'mas, os tos para Para diaauguir. Almanaques, agendas.
cosinha . p anas de pr. um, tos . ' as .4e anuários, álbuns impressos, boletins. ca
rosto e banho, toalhas le mesa, toa- tálogos, edições impressas, revistas, órlhas para Jantar, toalhas oara cha e gãos de publicidade& programas radiocafé. toalhas para banquetes, guarnt fônicos, rádio-televisionadas, peças teações para - cama e mesa, toalhinhas
trais e cinematográficas programas
(cobre pão)
circenses
Classe 36
Termo
n.
o 741.352, de 23-3-1966
Para distinguir: Artigos de acatitados
Chelna S.A. Indústria Eletrônica
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Pernambuco
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas babadouros, bonés, capacetes, tartolas, caraSIDIA
Ind. s.raellelra
puças, casacão coletas, capas, chatas;
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
Classe 8
de senhoras e de crianças calções. calCondensadores elétricos
ças, camisas, camisolas. camisetas.
Têrmo n.° 741.353, de 23-3-196
Cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
Tecidos e Confecções Costa Ltda.
salas, casacos, chinelos, dominós. acharSão Paulo
pes Fantasias, 'Sardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de !ingeris jaquetas. laquês
EWLBI.
Ind. brasileira
luvas, ligas, lenços, manta. metas;
maiôa mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulavas. pelerinas;
Classe 36
peugas, pouches. polair a s. pijamas puArtigos da classe
nhos. perneiras. quimonos, regalos,
Têrmo na 741.355, de 23-3-1966
robe de chambre, roupão, sobretudoa.
Agrícola e Pecuária Ltda.
suspensórios, saída de ‘‘ariho, sandálias, Mutura
São Paulo
sueteres, shorts. sungas, stolas ou siada
toucas, tarbantes termos, uniformes
MJIM1
e vestidos
Ind.
Brasileira
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Classe 19
Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
Animais vivos, ovos e ovas
algodão preparado para /impar metais.
detergentes. espremi acates, extrato de
Termo na 741.356, de 23-3-1966
anil, fécula para tecidos, fósforos de Indústria--Metalúrgica 1VIetalbel Ltda.
aasse a()
aisayucia em geral, de metal, vidro, de cara e de asfrleira. goma para lavanSão Paulo
limpadores de luvas, líquidos de
aço, meeira. estofados ou não. inclu- deria,
branquear tecidos. liquidas mata-gordusiva 1^4:5v21.9 para escritórios: Armários, ras para roupas e mata óleos para rara ISTALBEL
armaria3 para banheiro e' para roupas paz, aletria óleos para limpeza de carind.
Brasileira
asadaa, almofadas. acolchoados Para
móveis, bancos, balcões. banquetas. ros, p ós de branquear roupa, salicato
sódio, soda cáustica, sabão em pó.
Classe 8
bandejas domiciliara& berços biombos. de
comuna sabão de esfregar e sa- Aparelhos eletrodonmaiicos em geral,
cadeira:. carrtnhos para chã e café. sabão
ponáceoa, tijolos de polir e verniz
notadamente fogões
conjuntar para dormitórios. conjuntos
p ara calçados
-."7/ para cak, de Jantar e sala de visitas.
Térmo n. o 741.357, de 23-3-1966
Classe 45
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Fundição e Modelação Rognn Ltda.
conluntao de armários e gabinetes para Sementes e mudas para agricultura, seSão Paulo
copa c :as:aba, camas cabides cadeiras mentes e mudas para a hroticultura; segiratCuaas, cadeiras de balanço, caixas mentes e mudas de árvores e arbustos;
ROGON
de rártars, colchões, colchões de molas. coroas de flores, bouquets de flores,
Ind. brasileira
dispenszs, divisões, clivans, diacotecas
ramalhetes e cestas de flores
•-lama 5
de maleirn, espreguiçadeiras. escrivanlClasse 35
nhas. estantes. guarda-roupas, mesas, Couros
ptles preparadas ou não, est; kçc em bruto, aço preparado. aço
mesInEas mesinhas para rádio e televi murças, couros. vaquttas. pelicas, e ar- Ince aço para tipos, aço fundido. eco
são. mE.,, :nhas para televisão, molduras tefato dos mesmos: Almofadas de cou- +arcialosente trabalhado. aço pálio. oca
para ca.:adros. porta-retratos, poltronas ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas. rabalhado, couraças estanho bruto mi
ro' f roras-catrias, prateleiras. porta-cha- chicotes de couro, carneiras, capas para afinado. bronze. bronze em brutc ou
'
t2';',5 sofás-camas travesseiros e álbuns e para livros, embalagens de ,arcialtnente trabalhado. bronze de
vitrin-•
couro, estojos, guarnições de couro para nancranês bronze azo pó. bronze em
Classe 44
automóveis, guarnições para porta-blo- , firra eis' fio diurr.bc em bruto ou
• Amnaalorca para cigarros. boquilhas, cos. mia2as, maletas, parta-notas, porta- a-aialmente =reparado cimenta me
cacfairassa. cigarrilhas; charutos; bolsas chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras sl iao cobaia N rutc ou parciaiment.
pnra fumo: fumo ern corda; charuteiras; de couro, rédeas. selins, sacos para viaarcialmente trabalhado ferre est bruto
cinzel-os . cigarras: charatilhos; cigar- gem. sacolas. saltos. .solas e solados. n, Narra ferra niannanaa ferra velho
reiras: cortado, de pontas de cbartitos;
parciaanente traha
tirantes para arreios e valises
=tias r arutc

Irado. gusa temperado gusa Raleava!,
.tannas de metal. iata em taram lano
ai Rilha, latão em chapas, latac eas
.ergalhões. liga metálica. Ibmana..%
nagnésio, asanganês. crietaia não traba.
hados co parcialmente trabalhadas caso
ais em massa. metais estampadas.
(letals para raleia toquei. ouro. anon
-orrpnpri
Pim u se eaN tÔlhaR
Urino n.° 711.358, de 23-3-1966
C. O. P.A. Companhia Paulista de
Alimentação
São Paulo
Classe 41
Para distinguir a requerente c.a pi.odutos alimentícios de tôda natereza, em
pacotes, latas em caixas e outros tipos
de embalagem: assim como arroz. leigo,
açúcar, café, macarrão, banha, bacalhau
batatas, aveia, azeite, araruta, ameixas,
amêndoas, biscoitos, bombons, cebola,
canela e essências
ramos as. 741.362 e 741.363, de
23-3-1966
Indústria e Comércio Gottlarad
Kr ssemodel S.A.
São P

aratiaffaias altraSafiita
Classe 46
Liaas
Classe 28
Colas e adesivos
Têm° na 741.359. de 23-31966
"Guita — Madeiras Limitada"
S:io Paulo

GECIN

Ind. Brasileira
Classe 2b
Artefatos de madeira em maal Argaa
las. alguidares. armações para balcões
e para vitrines. artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barris baldes,
batedores de carne, caixas, caixões. caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas cubas,
caçambas. colheres. cestos para paea,
capuz vara cozinha, ci:Nsa aare ferramentas. cantoneiras engradado& estrados. esteirinhas, estojos, esprerredelra&
rmbalagens de madeira, escada. formas, ema rniçõcÊ para porta .bloco&
guarnições para cortinas. guarnisaea de
made•ras liara derrésticos
malas de inacisira. palitos pratca.
nas. pinos. puxadores prendedores dr.
roupas. O...linhas. garfinhos e talheres
para sorvetes. palitos para dentes, th,
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•
°atm ae passar roupas, táboas de carne, cabeções, canecas. cipos. cachepots,
centros de mesa. eoqueteleiras, caixas
toi. lis torneiras, tambores, tampas,
pare acondicionamento de alimelt0
suportes de madeira
—
caldeirões, caçarolas, chaleiras caseie:
Termo n. o 741.364, de 23-3-1966
ras, conchas coadores; distintivos, ou
Açougue Sorocaba Ltda,
bradiças; enxadas, enxadões. esteres.
Guanabara
engates. esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas .para arreios, espuma&troa; formões, %ices. ferro pare cortar
capim, ferrolhis. facas, facóes, radia
I duras ferro comum ,a carvão. reruietras
mais. fôrmas para do-es, trcios• atra
estradas de ferro, frig:deiras; aanchos.
Classe 19
grelhas. gar lvs, ganchos para 4uadros
Aves e ovos
gonzis para darruagens; insignias; liTermos as. 741.365 a 741.368, de
mas, laminas, firoreiros. latas de lixo
23-3-1966
jarras; machad:nhas, molas para portA
Faria S!A. —
Valioso, aboli
molas para venezianas, martelos, dar
Engenharia e Comércio
retas, matrizes; navalhas; puas; pás. pre
go:3s, parafusos, picões, porta-01o; $30
Sào Paulo
seirao, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para pias, rebi
tes. regadores; serviços de aba e café
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres adhadeiras. torqueze,
tenazes, cavadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para airtas de correr. taças,
travessas, tnribulos: vasos, tawahames
• verruma

6

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de ceamica,
porcelana, faiança.. louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de 'chá, de café.
de lamas, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de ibmpião,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de
Jair na. nandeijas banheiras, esteiras
bidês botijas. bules. caldeiras canecas
castiçais, chavenas, centros de mesa
compoteira. cubosê, descansos de porcalana. escarradeiras, espremedores. filtrii
unis, garra 4as, globos. jard:neiras lar.
os iarrões. lavadedos. lavatórios !aleiras. maçanttas de porcelana, mantaueiras, molheiras, moringas. paliteiros
tedestals. pias, pires; polvilhadires:
jporta-facas, pores, puxadores, receptáculos. sale:ros: serviço de chá; taças
!para café, travessas, terrinas, orinóis
Classe 8
Artigos de material elétrico para construções: Abat-jour, aparelhos de luz
fluorescente, arandelas, aquecedores,
acendedores, aparelhos automáticos para
descarga, chaves elétricas, chuveiros elétricos, caixa de luz fios elétricos, filtros,
Isoladores , interruptores, lustres. plafouniers, registros, soquetes, sifões, tomadas e válvulas hidráulicas
Classe 11
•
Ferragens, ferramentas de Dada espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas
bandeijas. bacias, baldes. bimbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co
leres para pedreiros correntes. cabides
chaves; -cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
med, chaves de fenda chaves 1301aa

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 pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama
lt de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lagts, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas da cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentaçao, 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, tifoloa, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Têrmo n.° 741.369, de 23-3-1966
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias)
São Paulo

•
QSUCO é multc
mais do que refresco. Q-SUCO e um mundo de sabor.
Classe 43
Expressão ele pro.,..).iyalicia

Termo n.9 741.370, de 23-:.,-.1966
Kibon S.A.. (Indústrias Alimentícia:.
São Paulo

kdow Q-SUCO bem gelado a jarra sorri
e você também
Classe 3
Espressão de propaganda
Terino n." 741.371. de 23-3-1966
Kibon S. A. (Indústrias AlitnPnticias)
São Paulo

COM KIBON EM CASA,
TODO DIA É DIA DE
FESTA
Classes: 1 e 43
Expressão de propaganda
Termo n.0 791 .372, de 23-3-1966 —
Carbo-Print Acessórios Lt3a,
São Paulo

CARBO-PRINT

Indústria Brasileira
'

Classe 17
Para distinguir: Almofadas para carimbos e para tinta, abridores de cartas.
borrachas, arquivos, berços para mata.
borrão, brochas para ' cola ou desenhos.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenhos, cortadores de papel, carbonos
carimbos. carimbadores, cola para papei
craions. coladors. castas para corro&
pondencias, desenhadores, datadores, estojos para desenhos, estojos para lápis
estojos para canetas, estojos com minas
esquadros, lápis em geral. lapiseiras, lacres, graStes para lapiseiras, tintas para escrever, tinta para desenhos, tinta
para marcar, goma arábica pata cola:
papeis; furadores, áquinas e apetrecros
para apontar lápis, minas para grafites.
minas pare penas, tinteiros, porta-Unteiroa porta-carimbos, porta-canetas. desde borrões, réguas, porta-cartas, portablocos, pincéis para desenhos, pastêis
canso para lápis e canetas. raspadeiras
de tintas para desenha,, prensas. puadadores de papéis. ganchos e estiletes
para papéis, prcevejos para papéis, fitas para máquinas de escrever, moladores e comassoa
Têrrno n.° 741.373, de 23-3-1966
"Jabuti" Peças e Acessórios para
Automóveis Ltda.
São Paulo

-) r eaues. braços para veículos Nkicht.
:as carrinhos de mão e carretas. caras
ihonetes, carros ambulanaas, camiatika
sarros. tratores. carros-berços. carros
:augura, carres-irrigadoes, carros, cai'
os,as. ai:Tecerias, chassis, chapas cir
calares para veículos, cubos de veiculas
-orrediços para veiculos, diaec3o. Jesli
sadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadore : para passageiros e para carga
2ngatek para carros. ciam de direção
freios, fronteiras para veiculas. guidão
locomotivas, lanchas, motocialoa, molas
,notocicletas. motocargas, moto furgões
uanivelas. navio& ónibus, para-choques
para-lamas. para-brisas, Ndain, pantões,
roda., para bicicletas„ rales flb 73 biciclea3s. remoque, radiadores para veicules,
rodas para v eia.1106. SACI% Irie!CIOS, tirantes para velaulos, vagões. velocipe.
tes, varras de contrôle do afogador e
celeradm tróleis. woleibus. vara.es de
err-ol. toletes tiara wenn
—
Termo n." 741.374, de 23-3-196_6
Wepi
Indústrai e Comércio de
AP.Irelbos Eletrônicos Ltda.
São Paulo

WEPI
Indústria Brasileira
Classe 8
Aparelhos de teeltonia e sinalização.
hospitalar
Termo n. 0 741.375, de 23-3-1961.
Calçados Nupcial S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

BANCO NACIONAL
DE

INvEsTinno 5/A.

Classe 36
Calçados
._
_
Termo n.° 741.376, de 23-3-1966
Banco Nacional de Investimento S.A
São Paulo
CHARLES JCURIIAN

Industrie Brasileira.
Nome Comercial
Têm) n.° 741.378, de 23-3-1966—
Aço Inoxidável _Arte aLtda.
Guanabara

ARTEX

IND,STIld BRASILEIRA,
Classe 5

•

Aço em bruto, aço preparado, ao
doce, aço para tipos, aço fundido en4
p arcialmente trabalhado, aço pálio, ao
refinado, bronze, bronze em bruto os
parcialmente trabalhado, bronze da
Classe 21
manganês, br000e em p6, bronze eta
Para distinguir: Veiculos e suas partes barra, em fio> chumbo em bruto ao
inteorantes: Aros para bicicletas, auto. parcialmente p reparado cimento mi*
móv , is. auto-caminhões, aviões, amor- tálico, cobalto, bruto ou parcialmen*
;credores. alavancas dp cambio, bareds, trabalhado, couraças, estanho bruto tas

JABUT-1.
Indústria Brasileira
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Publicaçâo feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data cio publleaçáo conna.mra
-aa ri a men to
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- Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

parcialmente trabalsado, 'erro em bruto
em barra, terro mangares, terro velho,
gusa em orar° ou parcialmente caba
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em tolra. latão
.em tôlha, latão cio chapas. latão em
vergalho:5es, ligas metálicas, !malhas
magnesio, manganès, metais não rraba
ihados ou parcialmente trabalhados, metais em massa metais estampalos,

mentas, bolinhas de vidro para brinquedo, brinquedos de borracha com e sem
assovio, cadeiras de brinquedos, calçados para bonecos. carrinhos, casinhas
de brinquedo, chocalho e brinquedos de
corda

Termo n Q 4l.377, de 23 3-1966
Companhia Industrial de Grande
Hotes
(,,,,mat <3rd

BAILE DA
/105A DE OUR

Termo n.° 741 . 386, de 23-3-1966
C.S.p . A.
Virginio Rimoldi
Itália

Termo n. o 741.382, de 23-3-1966
Vassorex Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

VASS

kor

REX

INDUSTRIA BRASC„,

Classe 29
Classes: 32 e 33
Para distinguir: Espanadores, escôvas
Título de Estabelecimento
comuns, lambazes, rôdos, vassouras e
—
vastulhos
Termo n.o 741.379, de 23-3-1966 Areal Nossa Senhora de Fátima Ltda.
Termos os. 741.383 e 741.384, de
Rio de Janeiro
23-3-1966
David Barreto
São Paulo
NOSSA SENHORA

Máquinas dc cos.m d domésticas e
industriais

Térmos lis; 741.387 a 741.390.. de
23-3-1966
• Canadian Hoechst- Limited
Canadá

DE FÁTIMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Areias
Termo n. 9 741.380, de 23-3-1966
Cecilia Regina Pernambuco Ribeiro da
Silva

Guanabara

VIDIKAN
INtitrstatt, BRASILEIRA
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, veegtal ou mineral, artefatos de substâncias químicas
Classe 39
artefatos de borracha e de gátapercha
Termo n." 741.385, de 23-3-1966
(Prorrogação)
Irmãos ferraro Metalúrgica S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Insígnia comercial

MONGO LI NA

Têrmo n.° 741 . 381, de 23-3-1966
Magaldi-Maia (publicidade) Ltda.
São Paulo

Classe 19

Têrmo n." 741.40a, de 23-3-66
Madeiras Planalto Ltda.
Gceas

MADEIRAS
PLANALTO LTDA.
Nome comercia:

Classe 5
Ligas metálicas e estanho eia barras.
verguinhas ou qualquer outra forma

Têrmo n.9 741.399 ,de 23-3-66
Smissõra Cultural Rádio Tabocas de
Vitória de Santo Antão Ltda.
Pernambuco

Para distinguir: álbuns para recortar e
armar, brinquedos em. forma de animais
e de pessoas. bola& balaes de brinquedo. baralhos de cartas, bilhares. bonecas, bonecos, brinquedos mecânicos
brinquedos em forma de instrumentos
musicais. brinquedos em forma de arame, brinquedos eqr forros de ferre-

Classe 22
Fibras, fios e linhas
Classe 23
Têxteis, tecidos e malharia
Classe 34
•
Cortinas e tapeçarias
Classe 36
Roupas e artigos de. vestuário de todoe
os tipos, incluindo gravatas

Emissõra Cultural
Rádio Tabocas de
Vitória dP
Sánto Antão Ltda
Nome comercial

Termo n.° 741 .391, de 23-3-66
Máquinas Mor ema S. A.
São Paulo

tramemos agrieolas, itic.ti:15,N trator es.
Jornais, revistas cio geral.
Álbuns, programas lao,o,opicos e de televisão, peças t, atra is e cinematograd. as
_
.
Termo n. 9 741 39: .de 23-3-66
Máquinas Morri!a S. A.
São Paulo

Classes: , e 32
Máquinas de agricultura e horticultum
e suas partes integrantes. Grandes ins,
trumentos agricolas. inclusive tratores,
tornais, gevistas e , ,ublicações cm gerai.
Álbuns, plogramas radiofônicos e de te,
levisão, peças teatra a.; e cinematogrã:icas
Termo n. 9 741.393, de 233 .66
Máquinas Moreira S. A.
São Pauto

Joa-3 Progresso'
Classes:
e 32
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores.
Jornais, revistas e p ublicações em geral
Álbuns, programas radioiônicos e de televisão, peças teairais c cinernatograficas
Termo n. 9 741.394, de 23-3-66
, Máquinas Moreira S. A.
São Paulo

José Progress
Classes: ; c 32
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes ias,
trurnentos agrícolas. inclusive tratores.
1Jornais, revistas e publicações em geral.
Álbuns, programas radiofónicos e de televisão, peças t o zarais e cinemato-

gráficas
Termo n. 9 741.398. de 23-3-66
Casil — Empreendimentos Gerais de
Engenharia Ltda.
Rio Grande do Sul

CASIL
Classe 38
Para distinguir impressos era geral e
artefatos de papel e papelão Apólices, bandejas de papelão, blocos de pa.
pel, cartões comerciais c de visitas, ca»
dermos. copos de papel duplicatas, euuelopem fichas, folhinhas e embalagens
de papel e papelão guardanapos da
papel. letras de câmbio, notas, promis.
Classes: 7 e 32
sórias, papéis de carta papéis de ofício,.
de agriat it ura e horticultura papel almasso. papel de escrever, pato
e suas partes int a grantes. Grandes Instas de papelão. ratinhoR de pape:ão
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Urna° n. 741.395, de 23,3-66
Máquinas Moreira S. A.
São Paulo

122eMzgem para fuediçOes, podres briUrino n. 741.409, de 23-346
Uns, piche em brato, pedra cald.ria,
LebmatÓrio Sanizz
plantas unedicina'sa, pedras em brCe,
Seo Paulo.
quebracho, raizes vegewis„ re312-.2s,
sinas nc',:uraio, rezlzleoc, tenteia, cilício,
calvas, talco em bsuto, nisto, nisto
oastoe4Re
letreinoso e siiicato
Classes: 7 e 32
Termo n. 741.402, de 23-3-66
. Máquinas de agricultura e horticultura Construtora e Incorporadora de Goiás
e suas partes integrantes. Grandes insLtda. "Cigla`'
, esumentos agricolas, inclusive tratores.
limai trila rasillefre
Goiás
, Jornais, revistas e publicações em geral.
Albuns, programas radiofônicos e'de televisão, peças teatrais c cinematoClasse 3
gráficas
Um produto farmacêutico indicado Principalmente nas formas cutâneas, mucosas
Termo n.° 741.396, de 23-3-66
e nas formas pulmonares exsudativas da
Máquinas Moreira S. A.
tuberculose
São Paulo

9

IEEUAMS

s

lé Propus!,
Classes: 7 c 32
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores.
Jornais, revistas e publicações em geral.
Álbuns, programas raciiofônicos e de televisão, peças teatrais e cinematográficas
Termo n. 741.397, de 23-3-66
Orniex S. A. Organização Nacional de
Importação e Exportação
São Paulo

9

(1) BRANCO PICA VERDADBIRAMNIN

1:BRANCO lit O COLORIDO REALÇADO,
Classe 46

e preparaçUes para limpesa,
p rodutosconservação
e polimento
Termo n. 9 741.401, de 23-3-66

Construtora
íncorpuadwa
Goiás Ltda. "Cd)

Nome comerciai
Tèrmo n.° 741.403, de 23-3-66
Construtora Evaldo Amorim Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 741.405, de 23-3-1966
Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Limitada
São Paulo

PRORROG.AÇ20

o

fi) 1/C-AlfdLN
ihrtdústrb Swadll,Swe
Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado como diurético mercurial
Termo n. 741.408, de 23-3-1966
Laboratório Sanitas S.A.
Classe 3
São Paulo

9

r PRORROGA&

'

-VÁCINÊS ttl n

Classe 33
Título
Termo n.° 741.404, de. 23-3-66
Bozzano S. A. Comercial, Industrial e
Imporéadera
São Paulo

•
ao Paulo

Pii'ORFiOGA
s

Classe 1
Azul ultramar
Termo n. 741.406, de 23-3-1966
Laboratório Sanitas S.A.
São Paulo

Vacinas
Termo n.° 741.411, de 23-3-196r
Master Tours — Turismo e Folclore
Limitada
Guanabara

o

PRORRoGApo

t dústria B?eslietra
Classe 4
'
Substâncias e produtos de origem ani.jrieki ,,;ria Brasileira j
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
Classe 48
bruto, baussita, benjoim, breu, cânfora
perfumado
para o cabelo
otIvo
Óleo
de
caolim. chifres, ceras de plantas, ceras
Termo n.° 741.410, de 23-3-1966
vegetais de carnauba e aricuri, crina
de cavalo crina em geral, cortiça em
Indústria e Comércio Atlantis
bruto, cascas vegetais. espato. ervas
Brasil Ltda.
medicinais. e tratos oleosos, estopas
São Paulo
enxofre, Rilhas, ibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruta granito
em bruto. kieselghur, líquidos de planNULON
tas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos Ismael
ris em bruto ou parcialmente- cabaInd. Brasileira
!bulas, em toras. &arredou e aplainadas
mica, mármores em • bruto, óxido de
Classe 4 8
mangarias. óleos de cascas s,egetais
Óleos em bruto ou parcialmente prepa. Produtos para refrescar e ferfuniar as
mão&
radas, plumbagina em bruto, pó de

.

LINDENEM

LABO RATO RIO CAN I TAS

PLANALTO

ç

n0ERG2L9A0

IMAS

ED6F6C10
EPENDÊNC4A

Madeiras Planalto Ltda.
Goiás

y

9

Térrao n. 741.407, de 23-3-1§.66
A.,aboratérdo Sanitas .A,
,‘Io Paulo

IMUNOPULMOL,
Labo ra tdrio Sem i ter:

AT
Classe 33
Turismo, venda de passagem e reservas)
em hotéis, planificação de viagens
excursões, exposições d eartes e de
folclore, propaganda e publicidade

Termo n.9 741.414, de 23-3-196e
Moto Bomba Ltda.
Minas Gerais

8

sZe Paulo
Classe 3
Um produto farmacêutico
anti-infeccioso
Termo n.° 741.412, de 23-3-1966
Cia.
P, Xavier Kunst
Rio Grande do Sul
Nik

ARTEC
Classe 1
Cola para fins indusfriais

Claseee3 ti'
Vitelo tik

Wh
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•Tertno n.-° 741.424, de 234-1966
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha,
Basileu Cohir
café em pó e em grão, camarão, ,:anela,
Minas Gerais
em pau e em pá, cacau, carnes, chá.
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le:te.. cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços; dendê, doces, doces de fruClasse 39
tas. espinafre essênc:as alimentares, emPneus, câmaras de ar e ri:formas de padas, ervilhas, enxovas, extrato de toêClasse 32
pneus
mate, farinhas dimenticias, favas, féJornais, revistas, folhetos e. publicações
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão
em geral
Termo n. o 741.420, de 23-3-1966
Lgos, frios, 'Turas secas naturais e crisComércio e Indústria d eTecidos e
Termo n.° 741.415, de 23-3-1966
talizadas, glicose, goma de mascar, gorRoupas
Ltda.
Moto Bomba Ltda.
duras, grânulos, grão de bici, gelatina.
Minas Gerais •
Minas Gerbis
goiabada. geléias. herva doce her
mate-‘, hortaliças, lagostas, línguas, leite Classes: 2 — 6 — 7 — 8 — 19 — 3(
condensado. le:te em pó. legumes em
— 41 — 45 e 50
conserva. lentilhas, linguiça, louro, masTitulo de Estabelecimento
sas alimencicias. mariscos, manteiga,
Termo n.° 741.426, de 23-3-1966
margarina, marmelada, macarrai, mascd%
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- SEASTEC — Serviços de Assistência
Técnica Ltda,
sas para m:agaus, molhos, moluscos
Minas Gerais
mostarda, mortadela, nós moscada; noènt"'
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
()CP
pudins. pickles, peixes, presuntos, paes0.
tês. pet:t-pois pastilhas, pizzas pudins;
Classes: 6, 8 e 11
queijos, rações balanceadas para aniTitulo de Estabelecimento
mais, requeijões, sal, sag& sardinhas,
Termo n.° 741.416, de 23-3-1966
sanduiches, sorvetes, suei de tomate e de
eçèç.Associação Cristã de Moços
ks.\
trutas, torradas. tapioca, tâmaras, talhaClasse
36
Minas Gerais
rim, tremoços, tortas. tortas para ali‘e#\
Para distinguir: Artigos de vestuários
mento de animais e aves, torrões
'e roupas feitas em geral: Agasalhos
•
toucinho e vinagre *
iventais, alpargatas. anáguas, blusas
otP
Termo n.° 741.422, de 23-3-1966
•,. nas, botinas, blusões, boinas baba.
Joaquim Afonso Moretesonn
(louros bonés, capacetes, cartolas, cara.
Nome Comercial
Minas Gera is
atiças: Casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
Termo n.o 741.427, de 23-3-1966
cintas, combinações. ao:vinhos. calças
Casa Nunes Martins Ltda.
de senhoras e de crianças calções, cai.
Guanabara'
ças, camisas, camisolas, camisetas
Classe 33
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
Titulo de Estabelecimento
.Classe 33
saias, casacos. chinelos, dominós. echas.
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 741.417, de 23-3-1966
pes fantasias, fardas para militares. co.
Termo n.° 741.423, de 23-3-1966
Casimiras Brasileira Ltda.
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor' (PRORROGACÃO'
ros, ogos de lIngerie, laqueias. leguês Construtora João Paulo Vasconcelos
Minas Gerais
Limitada
luvas, ligas, lenços. mantós. meias;
Minas Gerais
amiba mantas, mandrião, mantilhas, pa,etós. palas. penhoar. pulover; pelerinas;
neugas, pouches. polainas. Mimas ou.
nhos, n e. rneiras, quimoncis. regalos.
\N°.*
‘ It•
robe de chambrs, roupro, sobretudos,
\O
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas, stolae ou slaelcs
t.ç
es
‘N
CO\
Indústria Brasileira
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Classe 42
Térnao n. 741.421, de 23-3-1966
Vinhos, bebidas e líquidos fermentado.
Debortoll & Cia, Ltda.
Termo n.° 741.428, de 23-3-1966
Minas Gerais
1. V. Franco S.A. — Materiais para
Nome Comercial
Construção
Classes: 23. 24 e 36
Termo n.° 741.425, de 23-3-1966
São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Motomaq Ltda..
Termo n. 741.419, de 23-3-1966
Minas Gerais
Pneus Planeta Ltda.
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
Classe 50
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
Impressos para uso e tucheque,
armo, attan, aveia. avelãs, aze:te azeitas, enevlopes, Faturas, notas prom:s;(3
tonas banha, bacalhau. batatas, balas
Nome Comercial
rias, papel de correspondèncias e resi.
Classe 39
bos. impressos em cartazes. placAs,
NUS*, câmaras de ar, reformas em
PREÇO DO NtiNIERO DF, HOJE: CR$ 50
tabuletas e veículos
Peta e borracharia

..Teézio - Lt.°. 741 . 419, de' 23-3-1966
Ttraio n.° 741.413, de 23-3-1966
COBITEC — Companhia Brasileira de Recaucliutadora Patos de Minas Ltda.
Minas Gerais
Instalações Técnicas
Guanabara
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