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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 172

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário da
Indústria
Rio, 6 de setembro de 1966
Despachos em Recursos

O Senhor Secretário da Indústria
- Heraldo Souza Mattos - deu
provimento aos recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados,
a fim de reformar as decisões anteriores:
'Têrmo n9 197.419 - Titulo: Farmasil Baurú - Requerente: Drogasil Ltda. - Mantenho 'os têrmos do
despacho concessivo do registro negando provimento ao recurso.
Têrmo n9 197.406 - Título: Formasil Ipiranga - Requerente: Drogasil Ltda. - Não há o que prover, eis' que o recurso foi, interposto
por equívoco, uma vez que o despacho é inteiramente favorável à recorrente; que teve o registro aqui
pretendido deferido.
Têrmo n9 193.883 - Marca: Perfeito - Requerente: Angelo Ferreira de Abreu - Dou provimento ao
recurso, para reformar a decisão recorrida e conceder o registro com os
exeninlares de fls. 17-19 'e considerando-se como distintiva a forma de
renresentacão da marca:
Têrmo n9 196.764 - Marca: Congonhas - Requerente: Giorgetti &
Cia. - Processo deferido.
Térmo n9 248.005 - Marca Hudson - Requerente: Companhia Hudson Distribuidora do Brasil' - Pra/cesso deferido.
Têrmo n9 189.800 - Marca: 1Superlux - Requerente: Cia. Quinlica
Industrial - Cil S.A, •- PrbeeSSO
deferido.
Têrmo n9 186.440 - Marca: Tão
Boa - Requerente: Química Industrial Medicinalis S.A. - Processo
deferido.
Têrmo n9 226.306 - Marca Belém (I.C.B.L.) - Requerente: Ind.
e Com. Belém Ltda. - Recorrente:
Ind0qtrias Cama Patente - L. Liscio S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 196.441 - Marca: Soai
- Requerente: Soai Soc. Agrícola
Ltda. - Recorrente: Soai Rio - Ind.
e Com. de Arti g os Rurais S.A. •
Processo indeferido.
Têrrno n9 193.625 - Marca Silver
Som - Requerente: Galeria Silvestre. Com . e Ind. de Material Elétrico
Ltda. - Recorrente: Sears, Roebuck
And Co. - Processo indeferido.
TArmo n9 295.446 - Nome comercial: Super - Cia. Industrial de Tintas. Vernizes e Resinas - Requerente: :Rimei' - Cia. Industrial de Tintas. Vernizes e Resinas - Recorrente: Tintas Slinercor Ltda. - Processo indeferido.

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
O senhor secretário da Indústria
- Heraldo Souza Mattos - negou
provimento aos recursos interpostos
nos processos abaixo mencionados a
fim de manter as decisões anteriores:
Termo n9 226.315 - Marca: Hepa
Vitrat - Requerente: A. S. Corrêa
& Cia. Ltda. - Recorrente: Laboratório Loubet de Produtos Farmaceuticos, Araken de Morais e Nordmark
- Werke Gesellschaft mit beschranker Haftung - Processo 'deferido.
Têrmo n9 225.748 - Marca: Vulkollan - Requerente: Farbenfabriken
Bayer - Recorrente: Carlos Müller
- Processo deferido.
Ur= n9 193.968 - Expressão:
Fortema - Requerente: Fornecedora de Materiais Fortema S.A. Recorente: Soc. Técnica de Materiais Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.444 -. Título: Farmasil Brasil Central - Requerente:
Droe.asil Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.443 - Título: Farmasil Uberaba - Requerente: Drogasil Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.427 - Título: Farmasil Manha - Requerente: Drogasi! Ltda.
Ltda. - Processo deferido.
Urna) n9 197.426 - Título: Farmasil Paulista - Requerente: Drogasil Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.439 - Título: Farmasil Araguari - Requerente: Drogaell Ltda. - Processo deferido.
Têrmo no 197.435 - Título: Farmasil Praia - Requerente: Drogasil Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 228.844 - Marca: Piastoflex - Requerente: Pugliesi & Cia.
- Macei° Ltda. -- Recorrente: Usina São Cristóvão Tintas S.A. Processo deferido.
Têm) n9 197.421 - Título: Parmasil Paulista - Requeernte: Drogacil Ltda. -- Processo deferido.
Têrmo no 226.833 - Marca: Palmate( - Renuerente: Comp. de Tecidos Casa Palma - Recorrente:
Goodall-Sanford, Inc. - Processo
deferido.
Têrmo n9 197.440 - Titulo: Formas!! Guaxupé - Requerente: DrogaRil Ltda. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.41(\ - Titulo: Parmasil Mooca - Requerente: Drogasil T,tcla. - Processo deferido.
Têrmo n9 194.714 - Marca: Urca
Films - Requerente: Galeno Cezimbra - Recorente: Rádio Cornoration
of America - Processo deferido.
Têrmo n9 229.654 - Marca: Areonauta - Renuerente: Cotonificio
R,orlol fo Cresni S.A. - Recorrente:
rfTD9 Industrial S.A. - Processo
deferido.
Têrmo n9 189.115 - Marca: Celonite - Requerente: Eudort) Liba-

nio Villela - Recorrente: The Celotex Corp. - Processo deferido.
Têrmo n9 190.378 - Marca: Gambarotta - Requerente: Ind. Vinícola Barabani S.A. - Recorrente:
Tanqueray, Gordon & Company Ltd.
- Proceso deferido.
Têrmon9 193.348 - marca: Ourocilin - Requerente: Ind. Bras. de
Produtos Químicos Ltda. - Recorrente: Eli Lilly And Company Processo deferido.
Têrmo n9 189.471 - Titulo: Loja
Popular - Requerente: J. Izar tti
Curi - Recorrente: São Paulo Alpargatas S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 194.226 - Marca: Art,ex - Requerente: Fábrica de Arterente: The Cellular Clothing Comfatos Têxteis Artex S.A. - Recorpanv Ltd. - Processo deferido.
Têrmo n9 197.422 Titulo :Parmasil Campinas - Requerente: Drogasil Ltda. - Processo deferido.
Térmo n9 195.285 - Marca: Rio
Ouro - Requerente: Manufatura de
Fumos Flor das Selvas Ltda. - Recorente: TabaCeria Londres S.A. Proaesso deferido.
Têrmo 119 193.104 - marca: Ban
Têrmo n9 193.104 - Marca: Bang
Chois el _ RN-inerente: Jor ge de Macedo Pil ho - Recorrente: Hermanny
Ind. e Com. Hic Ltda. - Processo
deferido.
Têrmo n9 193.098 - Marca: Bang
Chosel - Requerente: Jorge de Macedo Filho - Recorente: Hermanny
Tm), e Com. Hic Ltda. - Processo
deferido.
Têrmo n9 193.068 - Marca: InterFox - Renuerente: .De Magalhães
& Cia. - Recorrente: S.A. Camposicões International (do Brasil) Processo deferido.
Têrmo n9 192.938 - Marca: NoUna - Requerente: União Fabril
Parnortarlora S.A. UFE - Recorrente: Willm Pearson Ltd. - Processo deferido.
Têrmo 119 262.058 - Marca: Silvestre - Tteauerente: Indústrias Metálicas Silvestre Ltda. - Recorrente: Gal eria Silvestre, Com. e Ind.
4.! Ma teri a l Elétrico Ltda. - ProcecQn deferido.
Têrmo n9 186.985 - Denominacão
de • tintada: Newtone - Renuerente:
P o g ner Tue.herman & Taragano
Recorente: Jovino & Cury Ltda. Processo deferido.
Têrmo n9 130.955 - Insígnia: Induco - Requerente: Com. e Ind. InducoS.A . - Recorrente: Soc.
nara Ind.. Com. e Renresentacões
Indosco S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 148.598 - Ma rca: Cêsta Manpin - Requerente: Casa Anglo Bras. S.A. Modas Confecçkg -

Bazar - Recprente: Mappin & Webil
(Brazil) Ltd. - Processo deferido.
Têrmo n9 148.761 - Marca: Ciel
- Requerente: Soc. Comercial Importadora Exportadora Ciel Ltda. -•
iRecorente: Móveis de Aço Fiel S.A.
- Processo defe,rido.
Têrmo n9 157.295 - nome comer.
cial: Com. e Ind. Inclue° S.A. Req uerente: Com. e Ind. Inclue
- Recorrnte: Sociedade para
Ind.. C In. e Representacões Incluse° S.A. - Processo deferido.
Têrmo n9 259.403 - Marca: Meu.
lase - Requerente: Byron Industrial
Fa rmacêutica Ltda. - Recorrente:
T. e,boratórios Andromaco S.A.
Processo deferido.
Têrmo n9 244.551 - Marca: Po*
soton - Requerente: Laboratório.
rardro g Ltda. - Recorrente: s.a,
In g titiitos Teranêuticos Ren ni dos Lao
bofP r ma - Processo deferido.
Têr rno n9 243.370 - Marca: Noa
volan - Renuerente: Companhia
"P rom.esso Tndn qtrial do Brasil
Proces so deferido.
Têrmo no 216.953 - Marca: Real
- Renn orente.: Werner & Mertz
ti en n.esell sr,:haft - Recorrente: Jose
de A envedo Lege Júnior - processo
Têrmo n9 216.367 - marca: Cad.
nue - Renuerente: Indústrias Reta,
nicles Cachine S. A . - Recorrente:
Tnrl , Brs q , de ' Fletri ci darle S.A. In.
- P T OC. 9 ° 9,1 deferido.
TArmn D 9 216.631 - Marca: Art.
- Tuz - P oTierente: Ynqnhiro Yaw
surlq, - Recorrente: Art. Yllnies
- Processo Merido,
Têrmo D9 9,13.0% - Marca: Bela
fruta - R onneren te: Soe. Belfruta
Ttfla. - Recorrente: Calvert
(Cararbil Ltd. *- Processo dea
TA-mo D9 212.a85 - Ma rca: Sete
noa-1aq _ pneuerente: 1.9 e i TIOS Tema.
eu R. a. _ Pero/Tente: VOlne. Com.
eci dos Aurora - Proces.
TA-mo n9 208.5 44 - Ma rca: Min'
- p. euerente: 'atavia Conservas e
"nrirl i m .ni-nq IfdR. - Recorrente:
mN.n.q tr, Tren -,ebauer & Cia. - Proa
TArrno 9ns.naq - ma rca: Belo
mon t - Requerente: Rádios Bela
re cnte T,da. - R.ocorrente: Belmiro
nias S.A. - com erci e i e Importarieferido.
0;:oori.19,2ci.sAr
.fapnar,nifdoor. \ix./ofadruccats
, Rinisce
T rmo n9 98.321 - 1Víafc9:
for44Re. oueronfe: "central 01110 Steel
_
°"^4,1cts Company - Processo inde-.
Têrmo n o 225.990 - Marca: Bom.
cost.° - Req uerente: Cere ais Rosito
1L+,10 . - Proeesso indeferido.
Têrmo no 229.091 - Marca: Gar.
antricin - Req uerente: 7,T, mn Jos@
Tanios - Processo indeferido.
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- As Repartiçõe.. Pú,olieas
`deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
j, ornais, dila-lamente, até às
15 hora..
- As reclamações pertinen.
fes à matéria retribuída, nos
vasas de erros ou omissões,
alr , verão ser formuladas por
•crito, à Seção de Redação
u.'•is 13 às 16 horas, no má:rido() até 72 horas após a saída
o'os órgãos oficiais.
- Os originais deverão se?'
WarÊnugrujudos e autentica•cios, ressalvadas, por quem de
(Freito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as pare o
c.rterior, que serão sempre.
enfiais, as assinaturas poder-1
e g-!•ão tomar, em qua8quer
època, per seis meses ou win.
5±:no.
- As assinaturas uencidas
poderão ser suspensas seta
avise prévio.
Para facilitar aos assinanLq a ve.ifiecui:o do prazo de
ualidade de suas assinaturas,:
Gni norte superior do enderéço

E X E 1ENTE

Têrmo: 195.616 - Marca: Toalha
Alageana - Requerente: Comp. AlaJoana de Fiação e Tecidos - Processo indeferido.
Térmo n9 192.890 - Marca: Williams Requerente: Irmãos Gualaa. - Processo indeferido.
TCimo n9 194.925 - Marca: Sod'cr, t - Requerente: Manoel Pereiira da Costa - Processo indeferido.
Térmo no 195.655 - Marca: Chester - Requerente: Confecções Chester Ltda. - Processo indeferido.
Termo n9 271.235 - Marca emtklunática: Hindu Montado no Carne
lo Fig - Requerente: Mauricio Jano.i'..ch - Processo indeferido.
Tjrmo no 186.433 - Marca E' Boa
!- Requerente: Química Industrial
met l, cinalis S.A. - Processo indegerido
Termo n9 142.810 .- Marca: U.V.A.
<- Requerente: União Vinícola Americ.'"1 a S.A. - processo indeferido
T..rmo n9 260.888 - F. de prope .,nda: Os Melhores de... Leblon,
II a• ema, Copacabana, Leme, Botao o, Urca, Flamengo, Tijuco, etc.
Coonere com o comércio: compre no
seu bairro - Requerente: Geysa
- Processo indeferido.
.n9 255.010 - Marca: Car- Requerente: Sherwin-Wil•; do Brasil S.A. Tintas e Ver•
- Processo indeferido.
119 255.012 - Marca:
o - Requerente: Sherwin-Wiliams do Brasil S.A. Tintas e VerProcesso indeferido.
'r êrmo n9 255.005 - -Marca: Vertrit z - Requerente: Sherarin-WilPiam; do Brasil S.A. Tintas e VerProcesso indeferido.
"ermo no 255.008 - Marcai
- Requerente: Sherwin-Wil!Denis do Brasil S.A. Tintas e Ver9N1ze,,u - Processo indeferida
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FUNCIONAMOS

Capilar e interior:
Capital e Interior,
Semestre o o o Cr$ 6 000 Semestre o . o Cr$ '4.500
Ano .
Cr$ 9.000
o . . o . Cr 112.000 Ano . G
Exterior:
Exterior:
Ano O •
Crg 20.000
e o o o o Cr$ 13.000: Ano o o 0000
0 O O O

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 02 as.
sinantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de grinla
(30) dias.

Expediente Ao Secretário
da Indústria

Exigências
Vermos:
•
N9 124.918 - Cano Sinibaldi Cumpra a exigência.
N9 137.844 - • Gulliver S.A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
No. 139.724 - Alipio Ribeiro, Jorge Raul Amor, e Hilda Esteves Ribeiro - Cumpram-se a exigência.

Rio, 8 de 'setembro de 1966
Despachos em Recursos
O Senhor Secretário da inoústria
- Heraldo Souza Mattos negou provimento ao ncurso interposto abaixo
mencionado a fim de manter a decisão anterior.
Recurso Interposto
Vermo no 265.296 - marca Valverde - Requerente: Kunz - Murado & Cia. Lda. - Recorrente: H.
Fábrica de Condensadores Cobra
Underberg Albrecht - Processo de- Ltda. - recorrendo do despacho que
ferido.
deferiu o têrmo n9 123.878, privilégio de invenção.

Expediente do Diretor Geraii
Rio, 8 de setembro de 1966
Diversos
Márcio Ney Tavares - nos seguintes pedidos - cancelamento de seu
preposto o Sr. Adelman Brasil Corrêa.
Nomeando para seu preposto o Sr.
Lucivel Ferreira Prado - Deferido.
Expediente da Divisão de Patentes
Republicado por ter saitto com
Incorreçes
Rio, 8 de setembro de 1966
Transferência e Alteração de nome
dos titulares dos mencionados Processos:
Indústrias York S.A. Plohdutos Cirúrgicos - transferência para seu
nome da patente número 6.041 modêlo de utilidade - Anote-se a
transferência.
John Anthony Skelton e Anna Gomes Eltrop - transferência para seu
nome da patente de número 71.548
- privilégio de invenção - Anotese a transferência.
Reginald Augustus Langforf transferência para seu nome do térmo 135.423 - modelo de utilidade
- Anote-se a transferência.

Diversos
Têrmo no 120.582 - Josef Riepl
Fritz Schherer - Erich O. Riedel Torno sem efeito o despacho de indeferimento, para que sejam apreciados os novos elementos constantes
do processo - privilégio de invenção para - Processo para preparação e incineração de lixo e detritos.
Têrmo zio 154.788 - Calçados Galax Ltda. - modêlo industrial - Arquive-se.

- As Repartições T'úbliewi
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 eis
fevereiro de cada ano e ad
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
• A fim de possibilitar o
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque avi
vale postai, emitidos . a favor
do Tesoureiro do Departa.
Eri.ui g u Cie imprensa Nacionedto
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só 26
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura
- O funcionário palico

federai, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as.,
sinalara.
- G custo de cada exem0
piar atrasado dos órgãos afio
ciais será, nt7 venda avulsa,
acrescido de Cr,5' 5 se do YTIC:,=mo ano, e de 10 por ano
decorrido.
No 453.580
Flexi-Lite
Camilo
Ferrari.
No 456.959 -- Grilon
rmãos
Mazzaferro Ltda. - Cl. 48.
NY 480.488 - Delore :Delore
S. . , Comércio de Autorativeis CL 21 (com exclusão de alavancas
de câmbio e velocipedes).
No 484.115 - Beghim
dos Beghim Ltda. - Cl. 5.
N9 485.029 - Tecnoil Tecnoil
Construções e Comércio Ltda. C. 16 (considerando substituída a
Cl. 50 pela 33 - Art. 117).
N9 485.803 - Marboxtextil - Marbotextil Tecelagem e Fábrica de Sacos Ltda. - Cl. 24 - (com exclusão
de textil).
N9 486.553 - Armour And Company - Ethomeen Cl. 1 - (com
exclusão de germicidas, detergentes o
coadjuvantes de limpeza a sêco).
N9 488.228 - Zanier - Nilo Ludovico Zanier - Cl. 1.
N9 490.215 - Jockey Club Companhia de Cigarros Souza Cruz Cl. 44.
NO 490.463 - VVeise - Bombas
Weise S.A. - Cl. 6 (com exclusão
de forjas e fornos).

N9 491.619 - Insidon
J. R.
Geigy S.A. - Cl. 3.
NO 491.701 - Sintex
Indústrias
Elétricas Sintex Ltda. - Cl. 8.
N. 491.780 - Fábrica de Pinceis e
Rio, 8 de setembro de 1966
Escovas Olindo S.A. - Cl. 17.
N. 492.238 - Fiambrilln
FrigoNotificação
rifico Armour do Brasil S.A. r- ClaRUma vez decorrido o prazo de re- se 41.
consideração previst8 pelo artigo 14
N.492.458 - Rutopan -- Instituto
•da Lei n9 4.048 de 29.12.1961, e mais
dez dias para eventuais juntadas de Terapêutico Pan-Orgânico S.A. reconsideração e se do mesmo não Cl. 3.
se tiver valido nenhum interessado
N. 492.794 - Madeleine - Silvo
serão logo expedidos os certificados Nascimento & Cia. -- CL 42,
abaixo:
Marcas Deferidas
N. 493.595 - R - Rodio SÃ. Cl. 6 (como marca mista -- R e de
NO 421.594 - Flmbel - Ivo Mo- senho) .
rais - Cl. 24.
ti )c,e
N. 493.983 - Construrnm
NO 427.812 - Sorbiliver - Helbra
S.A. Indústria Farmacêutica - dade Construtora de Imów :‘ it. tror )
Cl. 25.
hiena Construpan Ltda .
Cl. 3:
EXPEDIENTE DA SEÇAO
PESQUISAS

DE
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N. 495.860 - Solauto - Artur Lii••1 N. 496.492 - Proquivina Producas de Almeida e Osiris Balbino Nasci- tos . Químicos Minas Gerais Limitada Cl. 2.
mento - Cl. 8.
N. 495.995 - Racz Racz ConsCiba SoN. 496.583 - Binalax
trutora S.A. - Cl. 4 - (com exclu- ciété Anonyme - Cl. 48.
são de xisto betuminoso).
N. 496.601 - Pel Max - Antonio.
N. 496.017 - Shenberg Maciei- Maximo Pereira Júnior - Cl. 48.
ras Compensadas Schenberg Ltda. HeberN. 496.602 - Hecowa •
Cl. 4.
leia 5 Co. A. G. - Cl. 23.
N .496.067 - Dardiain - Emanuel
N. 496.649 - Danbert - Danberto
Merck Offene HandelsgeselLschaft
Tecidos Ltda. - Cl. 23,
Cl. 3.
IVIarzian
N. 496.659 - Ma l'Z i 3'11
N. 496.070 - Diatoniex Madeireira, Ind. e Com. Ltda.
culta Industrial Ltda. - Cl. 4.
N. 496.603 - Hecowa
Hebcr- SI. 4.
lein 5 Co. A.G. - Cl. 37,
N. 496.707 - Expansão - ExpanN. 496.315 - Capital - Indústria são Mercantil Importadora e ExportaGráfica Carvalho S.A. - Cl. 38.
dora S.A. - Cl. 21.
N. 496.372 - Rosely
MetalúrN. 496.854 - Ultramar
Antonio
gica e Estamparia Rosely Ltda.
Pereira - Cl. 37.
Cl. 5.
N. 496.939 - T 1 - Texas InsN.496.414 - Acelage Acelage truments Incorporated - Cl. I.
•
S.A. Serviços de Engenharia - ClasN.
497.151
O
Jonjoca
Tá
na
Prase 16.
ça - Vicente Augusto da Silva N. 496.415 - Acelage - Acelage Cl. 32.
S.A. Serviços de Engenharia - ClasN. 497.310 - Bigday - Luiz de
se 25.
França Barbosa - Cl. 28.
•
N. 496.416 -Rocio - Rocio ImoN. 497.312 - Guia de Peças, Acesbiliária S.A. - Cl. 16.
e Similares - Cl. 32.
N. 496.417 - Rodo
Rocio Imo- sórios
N. 497.314 - Ano jubileu do Futebiliária S.A. - Cl. 25.
N. 496.478 - Sumitepa - Labora- bol Paulista - Publicidade Olimplas
tório Farmacêutico Internacional - Ltda. - Cl. 32.
Cl. 3.
N. 497.423 - Myrop - Myrop
N. 496.489 - Cobor - Produtos Indústria de Meias S.A. - Cl. 36.
Químicos Minas Gerais Limitada N. 497.525 - Revista Técnica ConCl. 2.
tinental - Hilda Delfino Hartinann N. 496.490 - Vitrofitol - Produ- CL. 32.
tos Químicos Minas Gerais Limitada
N. 497.832 - Piccoli
Galzerano
- Cl. 2.
Ci De Giulil - CI. 49.

Sinal de Propaganda Deferida "\
N. 491.403 - Trabasa
Trabasa'
- Transportes da Baia Ltda. .33 - Art. 121.

Quarta-feira 14
N. 494.223 - Climax - lsnard 8
Cia, S.A. Comércio e Indústria Cl. 6.
N. 494.811 - Zincodeno - Laboratório Setros S.A. - Cl. 3.
N. 495.061 - Maryland - Comerciai e Imp. Maryland Ltda. - Cias,
se 21.
N.495.077- Xilef - Metalúrgica
Xilef Ltda. - Cl. 5.
N. 495.101 - Diálogo .- Jayme Ro'drigues Gonçalves - Cl. 32.
Indústrias
N. 95.113 - Bruval
rdruval Ltda. - Cl. 5.
N. 495.180 - Riachoelo - Cia.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo Cl. 28.
N. 495.181 - Carmelita - Cia.
Textil Othon Bezerra de Mello - Classe 28.
N. 495.217 - Fisionemiol - Labs.
Hosbon S.A. Produtos Quimico-Farmacèuticos - Cl. 3.
•
N. 495.224 - Geogaster - Laboratório Especifarma S.A. - Cl. 3.
N. 495.225 - Geo-Enter - Lab.
Especifarma S.A. - Cl. 3.
QuimiofarN. • 495.230 - Xugot
ma Ltda. - Cl. 3.
N. 495.244 - Himalaya - Raohael
Molina - CI. 2.
N. 495.266 - Shallimar - Lanaicio e Tecelagem ShIlimar Ltda. Cl. 23.
N. 495.315 - Clasil - Indústria
Gráfica Casa Ltda. - Cl. 38.
N. 495.364 - Enegé - Nogueira,
Guimarães S.A. Esquadrias - Classe 16.
N. 495.367 -Copromac - Coprounac Indústria de Prototipos e Componentes Ltda. - Cl. 6.
N. 495.381 - Eltusa - Geral de
Eletro Fusão Elfusa Limitada - Classe 4. (com exclusão de xisto betuminoso).
N. 495.446 - 1.015 - Cantina núinero 1.015 Ltda. - Cl. 41.
N. 495.458 - Palma - Tapeçaria
e Decorações Palma Ltda. - CL 34.
N. 496.511 - Gramus - Gravadora Musical Gramus Ltda. - Cl. 8.
N. 495.546 - Grau 100 - Maia
Artes Gráficas Ltda. - Cl. 38.
N. 495.563 - Sinclair - Artefatos
de Papel Sinclair Ltda. - Cl. 38 (com
exclusão de confetes e serpentinas).
N. 495.576 - Medrai - IVIedral
Materiais Elétricos Dracenense Ltda. Cl. 8.
N. 495.593 - Crecol -Casa de
Retalhos de Couro Crecol - Cl. 35.
N. 495.606 - Larga - Confecções
Larga Ltda. - Cl. 36.
N. 495.639 - Pontex - Hideki
Nishayama - Cl. 38.
N. 495.708 - .Elastogeno - \Ver
ther Gardini - Cl. 39 - (com ex
clusão de encostos).
N. 495.773 - Cobeca - Sociedade Brasileira de Empreendimentos Comercial Cobeca Limitada - Cl. 7 (com exclusão de moinhos de yr-ato
mais).
N. 495.816 - Sul-Po-1\4aq - Internacional Minerais 8 Chernical Corportion - Cl. 2.
'Vier ck
N. 495.819 - Th ben zole
5 Co. Inc. - Cl. 2.
N. 495.834 - Valaer Valaer Malas Para Avião Ltda. - Cl. 27 (sem exclusividade da figura do mapa
constante das etiquetas).
N. 495.835 - - Jalaer -Malas para Avião Ltda. -- Cl. 28 (sem exclusividade, isolamento, da figura de mapa constante das etiquetas).

1 REVISTA TRIMESTR

L

DE'

N. 497.355 - L.N.
Laboratórkil
Nortelarma Ltda.
--. Cia.: I, 2. 3,
48. - Art. 114,
N. 493.905 - Lar Jesus de Nazagi
reth - Cl. 33 - Art. 114,
N.' 491.7'14 - Luar - Companhia
Luar de Armazens Gerais S.A. - Chi
33 - Art. 114,
N. 488.482 - MC - José Cioba
Miranda Sá - Cl. 33 - Art. 1140
Nome Comercial Deferido
N. 479.269 - Baumer Q.B.S.
Cia. Brasileira de Equipamentos
.=.2
Baumer Q.B.S. Cia.
Brasileira d@
Equipamentos - (Art. 109 n° 2).
N. 491.269 - Ferro de Belo Hod
rizonte S.A. - Ferro de Belo Hotio
zonte S.A. - (Art. 109 n9 2).
N. 495.498 - Cafeeira Oswaldo
Silva Ltda. - Cafeelra Oswaldo da
Silva Ltda. (Art. 109 n° 3).
N. 493.243 - Nacional Administrar,
ção e Empreendimentos NAE S. A.,1
- Nacional Administração e Emprem,
dimentos NAE S. A. - (Art. 109
n9 2).
N. 493.213 - Clinica Médica E, Do.
iniciliar Ltda. Clinilar
Clinica Mm'dica 6 Domiciliar Ltda. Clinicar
(Arrt. 109 n° 3)•
Titulo de Estabelecimento
Defe.
rido:
N. 464.503 - Brasikal Importação
e Indústria - Ibrahim Saad Khalili
Cls.: 1, 17, 33, 50. - Art. 117 n(t.
mero 1.
N.484.859 - Bureau Santista de
Informações - Obhes Helio Pettena Cl. 33 - Art. 117.

JURISP UDÊNCIA
DO

SUPREMI TRIBUNAL FEDERAL
Volume 35 " Fascículo 1 9 -== janeiro de 1966 - Cr$ 2.200
Volume 35 " Fascículo 2 9 - fevereiro de 1966 - Cr$ 2.100
Volume

Insígnia Comercial Deferida:

" " Vasçivulo 39 - março de il9hes- Cr$ 2.000

N. 491.863 - Livrobel .- José To. •
nelli Vaz - Cl. 32 - Art. 117.
N. 492.265- Edificio Titilara Gon.
çalves Imobiliária e Importadora Rot
Sen Ltda. •- Cl. 33 - Art. 117 nu.
mero 4.
N. 493.228 - Posto Itaperuna Cargueira 5 Filho Ltda. - Cl. 33, 47.
-- Art. 117.
N. 495.112 - Bolsas Sim; - Kup.
fermann 6 Cia. Ltda. - Cl. 35 Art. 117 n° 1.
N.495.637 - Dedetizadora Gucnabara Osmar Barbosa - Cl. 33 Art. 117.
N. 497.267 - Eifel -- S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo - Cl.
23
Art. 117 n. 1.

Exigências
Térmos com exigência à cumprir;
N. 443.284 - Ykko S.A. Comer*
cial e Importadora.
N. 472.809 - Akron - Exportação
Ltda.

A VÉNDA!
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves II' 1

N. 472.8io -Exportadora Café Dakota Ltda.
N. 475.630 - Termoplástico Fiar
S.A. Indústria e Comércio.
N. 485.031 - Helio Marques da
Silva.

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se pelo Serviço de Reembiilso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.1.N..
qeadi

N. 490.787 - Pinturas Indolar
tada.
N. 491.258 - Brasil Kennel Club.
N. 491.680- Cia. le Tintes e Ver.*
nizes R. Montezano.

(1,
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N. 491.682 - Cia. de Tintas e Vergizes R. Montezano.
N. 491.858 - Alcantara Machado
Comércio e Emperendimentos .Ltda.
N. 491.924 - Limpadora Ideal Limitada.
N. 492.393 -- Manoel Francisco
Mendes Franco. •
N. 493.291 - Indústrias e Comértio de Ressolagem Ltda.
N. 493.454 - Orfasil - Organiza..
le:ão Farmacêutica do Brasil Ltda.,
N. 493.917 - Carlforts Bruk E.
Ejorklund f Co.
N. 493.940 - Engenharia e Co,
tnercio Buzolin Ltda.
N. 493.958 - Irmãos Morsello Ind.
'de Aparatos Eletrônicos.
N. 494.448 - Gruta _ Indústria e
Comércio de Bebidas e Conexes Limi
tada.
N. 494.449 Gruta - Indústria e
Comércio de Bebidas e Conexos Limitada.
N. 494.648 - Braz Pinto da Silva.
Orlando Augusto de
N. 494.649
Oliveira.
No 495.065 - José da Cunha Vaz.
No 495.133 - Othon Bezerra de
Mello, Fiação e Tecelagem S. A.
Tamig-Taxi Aéreo
N9 495.276 Minas Gerais Ltaa
N9 495.459 - Raul Soares.
N9 495.479 - Condominio do Edifido Pajô.
N o 495.574 - Sulema Benita Rulz
Diaz.
NO 496.700 - Charles & Almeida
Limitada.
N 9 496.010 - Dirnacovisa Distribuidora de Muteriais de Construção Vila
Isabel Ltda.
N9 496.256 - Fundição Nossa Seliho-a das Graças.
N9 496.471 - Panquimica S.A.
N9 496.672 - Geyser Pinto.
N9 497.495 - Americo Casemiro
Pinto.

Termos Aguardando Anterioridade
N9 491.375 - Villas Boas Estabelecimentos Gráficos 8. A.
No 491.672 - Mido G. Schaeren
& Co. S. A.
N9 491.673 - Mido O. Schaeren& Co. S. A.
N9 491.675 - Mido G. Schaeren
& Co. S. A.
No 491.676 - Mido G. Schaeren
& Co. S. A.
No 491.677 - Mido G. Schaeren
& Co. S. A.
No 491.679 - Mido G. Schaeren
ta Co. S. A.
N9 491.784 - Luigi
No 491.846 - Alcântara Machado
Comércio e Empreendimentos Ltda.
NO 491.856 - Alcântara Machado
Comércio e Empreendimentos Ltda.
NO 492.519 - Laboratório Chimico
Farmacêutico E. Granelli.
N9 493.255 - Indústria de Bebidas
Milani Ltda.
No 495.477 - Indústria Quimica e
Farmacêutica Schering S. A.
NO 495.687 - Araújo, Lago & Cia.
Limitada.
N9 491.560 - Peças Muvilop de
Parabrizas Ltda.
No 489.614 - Gabriel Asfar.
N9 491.137 - Bartelega & Cia.
Limitada.
No 491.152 - Laboratório Farmacêutico Internacional S. A.

EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
PESQUISAS
Dia 8 de setembro de 1966
• • Notificação
Urna vez decorrido o prazo de reconsideração previsto pelo art. 14 da
lei 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não tendo valido nenhum interessado serão logo
expedido os certifisoldos abaixo:

Diversos

Marcas Deferidas

423.240 - Arthur de Andrade &
Cia. Ltda. (Prossiga na classe 28).
N9 429.715 - Agostinho Marotta
(Prossiga-se substituindo a classe 50
pela 38).
No 490.345 - Condoril Tintas e.
.A. (Prossiga-se com exclusão de tintas, esmaltes, vernizes, lacas e tintas e massas paia- ponsar). .N9 490.346 - Condoroil Tintas S.
A (Prossiga-se com excusão de tintas vernizes, esmates, acas e tintas
thp) massa para ponsar).
N o 490.349 - Condoroil Tintas S.
A. (Prossiga-se com excusão de tintas vernizes, esmates, acas e tintas
em Massa para ponsar).
NO 490.350 - Condoroi1 Tintas S.
:A• (Prossiga-se ccan exclusão de tintas esmaltes, vernizes, lacas e tintas
em massa para ponsar).
NO 490.351 -• Condoroii Tintas S.
A. (Prossiga-se com exclusão de tintas. esmaltes, vernizei, lacas e tintas
co ,ea ssa para ponsar).
No 496.096 - Indústria de Borracha Alves & Caetano Inbac Ltda.
(Prossiga-se com exclusão de portas,
esfreg adores, lâminas para degraus,
e rollias).
N O 496.313 - E. 1. LU Pont de
Namours And Com pany (Prossiga-se
com exclusão de expressões "ou
tendo em vista a classe pedida).
isTO sn0.289 - Hotel Don José Uri' 2'n, (Prossiga-se com ex-lasão de
e tolinhas)
- 'Bar e n f6 p t'osto
dt -aorta Bernardo Ltda. (Prossiga-se substituindo a classe 50 pela

N9 416.726 - Bifu - Industrial
Passificadora S. A. Classe 41.
NO 468.741 - Espiro - Espiro Indústria e Comércio de Molas Ltda.,
classe 11 (com exclusão de arpões,
de carregar, camisas para cilindros,
engrenagens para eixo de comando
das válvulas r para eixo de.manivelas e valvulas para descarga automática nas sentiras.
Casa Para
N9 481.712 - Papa
com e Representações, classe 16.
N9 481.752 - Cegonha - Indústria
de Artefatos de Panos •Itapetininga
S. A. Iparpi, classe 43.
N9 481.754 - Cegonha - Indústria
de Artefatos de Panos Itapetininga
S. A. Inarpi, classe 48.
N9 481.782 - Monte Cristo - Monte Cristo Joalheiros Criadores Ltda.
classe 13.
N9 482.128 - Zanaldi - Indústria
de Antenas Zanaldi Ltda., classe 8.
NO 488.373 - Providro - Cia. Produtora de Vidro Providro, classe 45.
No 489.190 - Glyxoilide - Laboratório Koch do Brasil S. A. classe 3.
No 490.941 - Sempre Viva - São
Paulo Alpargatas S. A., classe 4 (com
exclusão de borracha, bruta, gomas
& colas em bruto, gomalaca e gutapercha) .
No 491.228 - Locomotiva - São
Paulo Alpargatas S. A., classe 38
(com exclusão feitas pela seção).
N9 492.478 - Forjaço - Indústria
Metalurgica Forjar° S. A.. classe 8.
N9 492.846 - Roda - São Paulo
Alpargatas S. A. classe 29 (com exclusão de escovas para roupa).

N9

classe 38),
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•

N9 493.491 - Conga - São Paulo
Alpargatas 8. A., classe 21 (com exclusão de andorinhas carburadores
desligadores e velocipedes).
No 493.774 - Borore - Antônio
Barbosa, classe 17 (com exclusão de
mata borrão e metros para escritórios e desenhos).
No 493.862 - Kayatt - Textil
Kayatt Ltda., classe 36.
N9 494.080 - U C - Sinterlite Metais Sintedizados S. A. Indústria .e
Comércio, classe 11 (com exclusão de
metais duros e metais sinterizados).
No 494.082 - Diagrain - Sinterlite Metais Sinterizados S. A. Indústria e Comércio, classe 11 (com exclusão de metais duros e metais sinterizados).
N9 494.083 - Drukker - Sinterlite Metais Sinterizados S. A. Indústria e Comércio, classe 11 (com- exclusão de metais sinterizados e metais duros).
No 494.079 - UC - Sinterlite Metais Sinterizados S. A. Indústria e
Comércio, classe 5.
N9 494.090 - Italco - Italco Maquinas de Costura Ltda., classe 6.
No 494.111 - Autenbra - Papelaria Majestic Ltda., classe 17.
N9 494.115 - Drenison - Eli Lilly
And. Co., classe 3.
N9 494.170 - Zamar - Zamar Publicidade & Comércio Ltda., classe 32.
NO 494.176 - Marear - Marear
Imp. Exp. e Representações Ltda.,
classe 8.,
N9 494.202 - Idma - Idma S. A.
Ind. Plasticas, classe 34.
NO 494.274 - Pervetral - Chemiewark Homburg Zweigniederlassung
Dei
NO 494.278 - Nactisol - Mcneil
Laboratores Inc. classe 3.
NO 494.284 - Tetrapulmo - Laboratórios Hosbon S. A. Produtos Quimicos Farmacêuticos classe 3.
N9 494.6-07 - Homero - Casa Homero de Ferragens Ltda., classe 11.
No 494.719 - Balinha - Eletronica
Semiramis S A., classe 8.
65 - Novocol CheN9 494.873
mical MFG Co. Inc. classe 3.
N9 494.874 - 100 - Novocol Chemical MFG Co. Inc. classe 3.
N9 494.875 - Optanest - Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiska Fabriker ,classe 3.
N9 494.981 - Defunto zero Quilometro - José Thomaz da Cunha
Vasconcelos Neto, classe 32.
N9 495.566 - OK M. B. Indústria e Comércio de Biofonteria,
Ltda., classe 13.
NO 495.756 - Revista Almanaque
Catedral - Bernardo Guertzenstein
classe 32.
N9 495.996 - RACZ - Racz Construtora S. A., classe 15.
N9 496.355 - AGAM - Malharia
AGAM Ltda., classe 36.
No 496.369 - Maitre - Maitre Magazine Ltda., classe 36.
N9. 496.428 - Jardineira Pimentinha - Adelaide Monteiro Camara,
classe 36.
N9 496.465 - Café Barracão - F.
Pinheiro & Cia. Ltda., classe 41.
N9 496.615 - Santa Teresa - Pedreira Santa Teresa Ltda., classe 4.
N9 496.671 - GEE' - Geiser Pinto, classe 36.
NO 496.743 - Bentacyn - Richardson Merrell Inc., classe 3.
NO 496.759 - JoJlupe - João Luiz
Fernandes, classe 41.
N° 496.762 - Flumdim - Laboratório Sintético Ltda., classe 3.
N° 496.779 - Logaro - Logaro
Macieiras Comércio e Indústria Limitada, classe 4.

1,19 496.802 - Kantor - Madeireira Kantor Ltda., classe 4.
No 496.806 - Pedreiro - Serraria
Pedreiro Ltda., classe 4.
No 496.952 - Piazolin - Bracco
Indústrias Chimica, SP A classe 3.
NO 496.954 - Manbulina - Produtos Veterinários Manguinhos Limitada classe 2.
No 496.992 - Ischia S. A. - Moinho Santista Indústria Cereais,
classe 22.
NO 496.993 - Margutta - S. A.
Moinho Santista Indústrias Gerais,
classe 22.
No 496.995 - Sonatine - S.A.
Moinho Santista Indústrias Gerais,
Classe 22.

N.° 497.431 - Biltin Rei - ln~rias Rei H. Wacker S. A.
Classe 8.
Di Neumobron
N.° 497.985
- Alberto W, H. Boemmers Classe 3.

N.° 498.976 - York TnaiNfrias York S. A. Produtos Cirúrgicos - Classe 3.
Insígnia deferida:
N.° 493.907 - .Embra -- Cia.
Embra de Administração e Participações - Classe 33 - Art. 114.

Nome comercial deferido:
N.° 493.908 - Cobra Cia. Brasileira Valorizadorã de Empreendimentos - Cobra Cia. Brasileira Valorizadora de Empreendimentos - Art. 109 n.° 2.
Titulos de - estabelecimento

deferidos:
N.° 482.011 - Kokler Kohl
Junqueira Parreira Meireles -Classe 33 - Art. 117.
N.° 493.523 - Nobre da Guanabara - Nobre S. A. Comércio
e Indústria - Classe 33 --

go 117 n.° 4.
N.° 494.598 - Escritório Ama
Mar - Thomé da Costa Monteiro
- Classe 33 - Art. 117.
N.° 496.760 - Antes de investir

Seu Capital Consulte a Cibrafi --Cibrafi Companhia Brasileira de
Crédito, Financiamento e Investimentos - Classe 33 - .Art. 121.
N.° 496:997 - Edifício Boa Jornada - Máximo Senti - Classe
n.° 33 - Art. 117 n.° 4.
Exigências

Térmos com exigências

e (ISM-

prir :
N.° 443.J77 - Solmafe Ltda,
N.° 465.'123 - Carlos Gonçalves
N.° 465.o24 - Carlos Gonçalves
N.° . 471.13(, - Walter Corsi.
N.° 479 185 - Serviço de Pro
teção ao Crédito - SPC.
N.° 481.772 - Indástria de Artefatos de Panos Itapeti&nga 5. N.
Inarpi.
N.° 481.773 - Indústria de .Nrtefatos de Panos Itapetininga S. -X.
Inarpi.
N.° 481.778 - Indústria de \r
tefatos de Panos Itapetininga S. X.
Inarpi.
•.
N.° 492.'275 - São Paol ) Alargatas S. A.
N.° 492.438 - Casa de Saúde
Santana S. A.
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N.° 494.621 - Fkntimod S. A. rivados de alcanoilamino e alcoxi- a um aparelho inversor" de ). Sumi
N.° 492.439 - Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Máquinas e Materiais Gráficos.
carbonilamino de 1 aroilalcoll 4 aril- Ia Co (Deptford) Limited pontos uu.•
N.° 494.768 - Algodoeira Limo- piperidinas" de N. V. Resem'ch La- blicados em 8 de ikilho de '1.366 red.
Tsumin S. A.
N.° 493.601 - Paulo Ramos eirense S. A.
boratorium Dr. C. Janssen pontos ficado em 28 de julho de 1966 e 5
setembro de 1966 a prioridade da
Calvoso.
N. 494.911 - Edittora Delta publicados em 23 • de junho de 1966 correspondente
»edicto denositado na
N.° 498.669 - Sociedade Dico S. A.
retificado em 28-7-66 e 5-9-1966
nenarticão de Patentes da Tnglaterde Hotéis e Turismo Ltda.
N.° 495.486 - Cia. de Tintas e tabelecido na Bélgica e o i nicio do ra em 15 de fevereiro de 1961 sob a
N.° 493.702 - Casa Publicadora Vernizes Il. Montesano.
19 ponto: 1 - Processo a pre- n9 5.706.
Batista.
' N.° 496.773 - Companhia Side - paração de derivados de alcanoila- O têrmo 136.501 privilégio de In.
N.° 494.569 - Evans Importa- rúrgica Belgo Mineira.
venção "Chave interruptora magnéo
mino e etc...
•
dora S. A.
N.° 496.770 - Companhia Sidetica para circuito de veiculos" de
'
O
têrmo
135.794
priv.
invenção
N.° 496.326 - Laboratório Ho- rúrgica Belgo 3!ineira.
Dorlass
& Pereira - pontos publica.
"Dispositivo eletrônico automático dos em 8-7-66
meopático Fiel S. A.
retificado em 28 cie
N.° 496.782 - S. A. Indústrias
de interrupção e reinsereão parcial Jultio de 1966 e 5 de setembro da
N.° 496.998 - Edinaldo Vieira Reunidas F. Matarazzo.
Lima.
Bracco Indústria ou total de uma cara'a lártca" de 1r4.
N.° 496.953
N.° 498.471 - Cornmercial Sol- Chimicas S. p. A.
rdusenpe rtorti e Eletrontc Service O têrmo 160.728 moda() industrial
vents Corporation.
apresentanão ein lapiseira
N.° 496.994 - S. A. Moinho Ttal i ana SvF'A pontos publicados em e"Original
PlástiN.° 498.855 - Eletro Cerâmica Santista Indústrias Gerais.
14 de tulbri de 1695 retificado em 2? ou caneta esfero+tráfica"
cos Inka Ltd a . pontos pub.icacios
Eleesa S. A.
5 'de .chambro
litlbod
em 27 de junho de 1966 etificacie
N.° 497.064 - Diatomex Ltda.' 1966,
N. 499.126 - Cinal Comércio
a prioridade de igual pedido ém 28 d a julh o de 1966 e 5 de seN.°
497.079
Titania
S.
A.
Indústria o Navegação Amapá Lidepositado na Repartição de Paten- `embro de 1966.
Meias para •Senhoras.
mitada.
tes da Itália sob o n9 1.278-61 em O têrmo
nrivilégio de in.
N°. 497.182 - Indústria de Ar- 24 de janeiro de 1961.
N.° 499.127 - Elétrica e' Hi7^nção "in em ina. nara lavai nane.
tefatos
de
Madeira
Aurora
Lida
dráulica São Jeronimo Ltda.
pratos e simil ares' do 1Viil+ni
N.° 497 268 - S. A. Indústrias O têrmo 135.837 privilégio de in- 'as.
N.° 499.249 - Eletrônica MauVil/n .1 n Mrne...nrnrolns pontos' nu"is
venção "Nova máquina cara dcscorReunidas F. Matarazzo.
riceia S. A.
blicados em 18 de a gessto de 1966 re.
tiçar
e-dzsfibrar
fibras
vegetais"
de
N.° 499.271 --Gedanken & abatifacado em 5 de setembro de 1966.
N.° 497 432 - Indústrias Rei
pira Ltda.
Manoel J. Quica e Paschoal Graz- O têrmo 130.952 privilegio de in•
H. Wacker S. A.
N.°' 498.658 - Cia. de Tintas .e ziano pontos publicados em R de Ju- vença° "Processo para a "Ábricaçaa
Diversos:'.
Vernizes R. Montesano.
lho de 1966 retiVcado em 28 le ju- de novos leuco corantes de cuba"
N.° 496.758 -• Antônio Galina
N.° 498.710 Rodolnho Schrich lho de 1966, 22 de agôsto de 1966, 5 c••4 Ciba Societé Anonyme
- Prossiga-se considerando subsptint04
N.° 498.844 - Jalú Modas Ltda. de setembro de 1966.
tituída a classe 21 pela 39 em face
retifi•
publicados em 7 - 7 -1966
N.° 498.877 - Ilhabela Ind. e O térmo 136.447 priv. de invenção cado em 5 de setembro de 1966
de acessórios para automóveis.
N.° 499.624 - Meridional S. A. Com. Ltda.
"Aperfeiçoamentos em ou referentes fórmula 13 Comércio e indústria - ProssigaSe com exclusão de candelabros
NOTICIÁRIO
e espelhos.
Quadro demonstrativo das ren das arrecadadas a cargo dêste De.
Termos aguardando anterioriRetificações
part„@.mento, durante o mês de Julho de 1966 - Lei n9 4.505, de 30.11.64
dade:
- D. O. 30.11.64.
O têrmo 127.902 priv. de invenção
N.° 416 727 - Industrial Pani- Processo e forno Para tostar mateJulho 1966
Renda Indireta
ficadora S. A.
rial granular" de Harry Alfred RiCr$.
Cr$
Divitão de Patentes
N.° 465.451 - Fenil - Química nhold Holm - pontos publicados em
19-8-66 retificado em 5-9-66 segue- Buscas Pessoais
' 82.000
Ltda.
át
82.000
N.° 483.271 - Nelson Torres se o ponto 13 - Um forno de acorServiço
de Recepção
Duarte.
de com o ponto 12, caracterizado
Informação e Expedição
N.° 483.302 - Minagãs S. A. porque o extremo dianteiro do carDistribuidora de Gás Combustível. á) pode' ser elevado e abaixado.
Depósitos de marcas
N° 483.610 - Formulários Con- O têrmo 137.239 modê1O de utiliZ.d41
23.41U.UUU
tínuos Confirme S. A.
dade "Nôvo modêlo de -ilencicso Taxa a Cr$ 10.000
67
N.° 483.606 - Formulários Con- para, veículos em geral" de Amo Taxa superior a Cr$ 10.000
1.775.550
fim-tos Contiriac S. A.
515
•
6.176.000
Taxa
pior,
a
Cr$
12.000
Rilhe - pontos publicados em 19 de
597.700
39
N.° 485.817 - Panificadora Al- julho de 1966 retificado em 5-9-66, Taxa pror. superior a Cr$ 12.000
3.018
1.509.000
Certidões expedidas taxa 500
vorada Ltda.
18
9.000
N.° 486.379 - Mercar) - Mer- O têrmo 103.948 priv. invenção 29 Vias expedidas taxa 500
"Tarugo extensor tubular" de Firma
carloloç.f ia, Propaganda S. A.
Arthur Fischer Ap paratebau" pon- Depósito de Patentes
N.° 489.197 - Laboteranica I3ristol S. A. indústria Química tos publicados em 27-6-66 retificado Taxa a Cr$ 10.000
600
6.000.000
,m 28 de julho de 1966, 10-3-66 e 3
e Farmacêutica.
139
2.117.000
Taxa
sverior
a
Cr$
10.000
de setembro de 1966 depositado em
1
N.° 490 893 - Francisco Frid2.000
Garantia prioridade taxa 2.000
22 de julho de 1938.
TrIPTI,
734
367.000
Certidões expedidas taxa 500
O têrmo 113.465 mod. ' industrial 29 Vias expedidas taxa 500
N." 492.598 -Olga
\
Tognato.
1
500
N.° 452.809 - Samuel Schul- "Nôvo modêlo de capas para cader41.983,750
41.963.750
man.
nos em e•eral i' de Papelaria São
Vistas
era
N.° 492.802 - Rodovias é Obras p erto Ltda." pontos
14 •
87.70C
Vistas e exigêrícias
S. A. Rodobrãs.
rP4-Ifi ,•Prlo m 28 de ulho de Vistas
16.000
2
e exigências de Patentes
N.° 493 331 - Apolon Fanzeres + nan e de setembro de 1966 lenostN.° 493 635 - Dascomp S. A. '- ado Pra 92 CIP
de 1959,
Diversos
- Comércio e Participações.
O têrmo 129.969 priv. invenção
1.549
14.013.iniu
N.° 493.637 - Barumirim S. A. "Composições terapêuticas compre- Anuidades
2.542
15.244.300
- Para Desenvolvimento Técnico, endendo carbazatos de 5 nitro fur- Petições com taxa
Industrial e Comercial.
29.360.400
29.360.400
furilideno" de The Norwich PharServiço de Documentação
N.° 493 921 - Jim Especialida- macal Co" pontos publicados em 27
des Mecânicas Ltda.
de junho de 1966 retificado em 28 Certidões de buscas de marcas ....
363
175.00C
N.° 494.104 - Companhia Quide tolho de 1 966 e 5 de setembro de Certidões de buscas de patentes ..
115
57.500
mica Industrial de Laminados.
36
1 966 final ,,do 49 ponto nitro Autenticação de marcas
110.000
N.° 494.677 - Caetano Giusti furfurilideno. A fórmula saiu fora Autenticação de Patentes
14
172.000
S. A. Indústria e Comércio. •
do lugar ficando o processo a disN.° 494.581 - Locar-Car Loca
514.000
514.500
no.icAo dos interessados.
?).920.650
\SOM^ S TOTAIS
clorado Automóveis S. A.
N.° 494.621 - Funtimod S. A. O têrmo' 131.431 priv. uive:não
Luiz Roberto Salgado Candiota, Diretor-Geral.
Máquinas e Materiais Gráficos..
"Processo para a preparação de dees-

"6 .
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CERTIVICADOS EXPEDIDOS EM 18 DE JULHO EW -966

474.986
4í4 b95
4-e).0s8
4,i3 J17
4,J.b76
4-18.175
416.137
476 841
47.3.956
471.449
477.182
417.588
477.589
478.036
473.072
478.433
473.947
479.142
479.242
479.272
479.435
479.448
481.032
482 261
482.439
482.472
482.939
483.334
423.868
484.409
484.421
484.602
484.715
484.729
425.108
485.221
485.699
485.704
485.710
485.945

Registros

Classes

Marcas

"Yérrnus

Marcas ---- Classes

gJsris

Regadas -- Classe 16
‘.;larit - Classe 16
1
Esquilo - Classe 22
Listafé- Classe 41 ..... ....... .......... .......
Tina-Fixo -- Classe 16
Classe 6
Edmac
Lucia - C1as2e 36
Classe 8
Alfa
Classe 8
Mercedes
Classe 21
Mercedes
Pelikan - Tinte - 'Classe 17
Classe 1
Biolase
Classe 7
Diana
Classe 11
Diana
Classe 18
NML
Classe 10
BYK
Classe 8
Skopar
Classe 3
Broncliisan
Classe 16
Oleplast
Classe 11
Nucut
Classe 3
Debeacim
Classe 5
Tubo Mannesmann
•o
?libo Mannesmann - Classe 21
Tubo Mannesinann - Classe 6
Figurativa - Classe 8
cloCornércio - classe 32
Merifian - Classe E
Bobilarase - classe 47
Mobil - Classe 47
Brasil Textil - Classe 32
Conz - Classe 6
Globo - Classe 2
Granhos - Classe 17
Lactoderma - Classe 48
Orvalho - Classe 22
Tri-Liouldação dos Três Mais Pop. (E) c: o sse 41
T,ntevral
Paradora - Classe 41
013th:a Lux - Classes 8 e 10
Já é Hora de Dormir - Classes 32, 33, 36 e 37 ..T
Taurus Pretecào Garantida - Classes 1, 4, 11, 29, 46?
Elite -- Classe 4=1:
Tin -Top - Classc 14 ........... ..........
j
Yolanda - Classe 44 .....
..... ......
Colo r :11,11 - Classe 3
SlUinibú -- Classe 44 ............... .....
Ci rcular -- Classe 42 ...... 000000.0 ..... 00000 .

332.762
232.763
332.764
332.765
332.766
337.767
832.768
332.'469
332.770
332.771
332.772
332.773
332.774
332.775
332.776
332.777
332.778
332.7'19
332.780
332.781
332.782
332.7e3
332.764
332 785
332.786
332.787
332.788
332.789
332.790
332.791
332.792
332.793
332.794
332.795
332.796
332 797
332.798
332.799
332.802
232.801
332.802
2R9.901
33k. 304
332.805
322.806
322.807
332.808

Termos j

Certificados Expedidos

Classe 18
Rico
Classe 32
Duusor
(.1augaulada -- Classe 41
Nossa Senflora Aparecida -- Classe 26 . .... e...
Classe 28
Ar 1-Flor
.Sete-Vidas -- Classe 25
Clas,, 42
Furnacinha
Envelope Surpresu -- Classe 32
Cowpanaar -- Classe 16
Classe 33
Banco Financiai Pau
MK -- Classe 39
Sogonaac -- Classes 14, 15, 17, 21 até 47,
Crajaima -- Classe 19
Arnmoco
Clame 21 •
Comincor -- Classe 1
Alfredo Cotait
Caosse 41 ... 000000 GGGGGGGG 0000
Classe 38 ........ 0000 .......... .000
WIVUrea
Nairmans -- Classe 36
Yiaavi -- Classe 6
Moocafer
Classe 5
Auto-Capas Owaldo Cruz -- Classes 21, 31 e 34 1
Déca
Casse 16
Cln. Nossa Sen do Brasil -- Classes 33 e 50
Cecer -- Classe 41
R ed Boy
Classe 41 ......... 0 ....... 0.00000000
Orbita -- Classe 16
Caodas Magazine -- Classe 32
Casa dos Parafusos
Classe 11
C. E. O. I L. -- Classe 5
Dag-Est -- Classe 11
Rapér -- Classe 11 ..............................
Rosas -- Classe 11
Perkins -- Classe 3
São Jorge -- Classe 14
...
Cilia Europa -- Clasáe 33. oeoeou .... 0000000***Oo.
Orcharr -- Classe 11
Stella
Classe 18
Casa Roma -- Classe 41 ...............
Açougue Vasco da Clama
Classe 41
Mayair -- Classe 8
Calypso -- Classe 33 --

1

332.721
3,32.722
332.723
332.721
332.725
332.726
332.328
332.728
332.729
332.730
332.731
332.732
332.733
332.734
332.735
332.736
332.737
332.738
332.739
332.740
332.741
332.742
332.743
332.744
332.745
332.746
332.747
332.744
332.745
332.755
332.751
332.752
332.753
332.754
332.755
332.756
332.757
332.758
322.759
332.760
332.761

436 (PO
423.0::2
482.123
4E8.365
- .1.593
idj.857
-;86.976
227.113
405.866
405.868
409.003
414.340
l7 .228
417.229
433.659
449.616
133.96,4
549.008
636.907
686.337
687.863
690.718
690.719
698.506
705.837
716.991
748.11,0
748.194
748.195
748,208
748211
748.212
748.215
n8.241
W3.242
251
7a254
748.255
748.256
748.259
748.371
748.372
748.273
4748.374
748.422
748.444
748.447

Setembro de 15'66

T
VOLPME
XIII
XV
XXVII
XXIX
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL
XL
XLII
XLII)

TOMO

I

OSA
ASSUNTO

PREÇO
CrS

Araballurs Diversos 00000oo ..... 000,00 0 00.•"00000000000000000 ...... 000000

o

11 . taballboa Divezono 00 000000 . 0 .40000b . ...00000000000000000000000 ...... 00000
AImprensa 000000000000a00000 0000 ...... o 00 "o 000000o00000000 pos• • oço000
R eplica . 0000poo000000000000000000000040000000000000000000000004"oo0000
Trabalhai ifuridloos 00000c000000 p 000000000000000000 ..... 0000000000•0000000
Trabalhos luwi rbe nd- oo 000000b ..... e.o0000000000000000••••000000000000000000
D iscursos Parlamentam G oopooé ..000p0000000000000000000000000000000p0000
Trabalhos jurklicoe 000000005'000000000 000000000000000“000000000000000000O
Trabalhos Juriclicoo 000000000 0000 009 00 0000000000000120"0000000000O00 ..... o
Trabalhos Juridicos
...... o
Trabalhos hieldices eo00000900000000000000000000000000000004000000000000o0
Discamos Parlamentam@

41 000
5 200
120
. CO.
11 000
250
700
400
400
2.000
9.00e

...........
Limites Interestaduais 00000000 004 000001 • "00000 ......
Trabalhos Juridicos .0000000•.00 ........... ......... 0000000000000 .........

4 000

A VENDA g

Na Gwvlabara
n'eçtio ch Vendias: Avenido Roclnçwes Alves n.•
Agência 1: Ministério da Fazenda
keakde-sz
eidos pelo Serviço IP Reembdi . o P.J.,cad
Em Brasília
9: do fiQ

Lluartn-teira
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MARCAS DEPOSITADAS
Publiekuo tens de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de to dias para o deferimento do pedido. Dura ite esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departameuto
a Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se Piei irem prejudicados com • concessão do registro requerido
Ti..rmo n. 5 741.429, de 23-3-1966
Editdra Última Hora SÃ.
Guanabara

oara sala de latira, e sala de voi:a de petróleo, graxas, tenha, lubrificantes
,:onJuntos para terraços, lardim - arma nafta, óleos iluminantes, óleos lubrifi
:onluntos de annarios e gabinete: o ire cantes. p arafinas, petróleo refinado, querosene, turfa
copa e cosinàa. camas, cabides. caias
giratórias, cadeiras de balanço, caixa:
fino n.° 741.438, de 23-3-1966
de rádios colchões, colchões de mo!as.
IS
Indústri ade Sabões Ltda.

iispensas, divlsOes, divans, discotecas
de • madeira. espreguiçadeiras, escrivani
ribas. estP.ntes, guarda-roupas, mesas,
.nesinhas. mesinhas para rádio e televicnesinhas para televisa°. molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
Poltronas-camas, prateleiras, porta-clusoeus. sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo n.° 741.433, de 23-3-1966
Companhia Paulista de Papéis e Artes

Classe 50
Expressão de propaganda

Gráficas
São Paulo

•

Laboratório Phymatosan S.A.
Guanabara

o rosto e para os lábios, sabric e crtine
para barbear, sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquidc, sais perfumados pura
banhos. pentes, vaporizadores de pertume, esceivas para dentes, cabelos. unhas
e aios, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, liquido.s e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cad..
cuia, glicerina perfumada para os 'cabelos e preparados para descolorir mina*,
cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 741.441, de 23-3-1966
Laboratório Phymatosan S.A,
Guanabara

PRORROGACÁO

PRORROGAÇÃO

Guanabara

Is
indústria Brasileira
Classe 46
Sabões e detergentes
Termo n.° 741.439, de

----? Termo n. 0 741.430, de 23-3-1966
Sociedade de Participações Industriais;
e Comerciais Lorentzen Ltda.
Guanabara

Artigos da classe
Têrnso n.° 741.431. de 23-3-1966

General Electric S.A.
Guanabara

G LAR Edr ECTOR
elasse 8
Televisores
Termo n. 5 741 432, de 23-3-1966
Pruclèncio
Andrade Ltda.
Piauí

«Guaraná Juco»
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 43
Guaraná
Termo n. 5 741.435, de 23-3-1966
Decomar — Móveis Estofados Ltda.
Guanabara

• DBCOMAR
indastria brasileira

23 -3 - 1966

SECOR BATE

Sociedade de Participações
Industriais e Comerciais
LORENTZEN LTDA.,

Indústri a Brasileira

IND. BRASILEIRA

Classe 3
Para distinguir uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da
avitaminos eC
Termo n. o 741.440, de 23-3-1966
Laboratório ,Phymatosan S.A.
Guanabara

Classe 3
Para distinguir uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento dos
distúrbios ovarianos
Termo n. 5 741:442, de 23-3-1966
Laboratório Phymatosan S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Estivas
Termo n: 5 741.436, de 23-3-1966
Jutec
Asistência Jurídica e Técnica
Limitada
Guanabara

U TEC- Assistência
Jurídica e Técnica Ltda.
j

Classe 50
Nome Comercial
Termo n.° 741.437, de 23-3-1966
Cia. São Paulo de Lubrificantes
São Paulo

Classe 40
Ni v i
-. rn gerai de neta( vioro. de,
a,o.
estofalw ou não Inch)
e m imeis cara escritórios: Armários
INDÚSTRIA BRASILEIRA
iv. rnaele Dar, hAnheire e p ara roupas
-iam tad
usa tas
acolrhoados para
mr , vels
nan ‘ o.,
balce:es ',anuiu-tas
Classe 47
dumiribares rierçi .. biombos
arvão •nii.erai, de turfa ou veget.a1
earb,,,, ns cai rinhos
rrá • café ceras para iluminação, comblistiveie
conp,ru,
°ara donn.timos conninto, I l uido; de Idnuinaçâo, gasolina, gorlurr

SÃO PAULO'

F E M ESTRA

IND. BRASILEIRA

Classe 49
Baralhos e cartas 'de jogar
Termo n.° 741.434, de 23-3:1-966
Comercial Tobias Barreto Ltda.
Pernambuco

Comercial
Tobias Barreto Ltda.

e talco perfumado ou n30. lápis para
pestana e sobranceiras, preparado vara.
embelezai aios e olhos. carmim para

SPARELASt

PRORROGAÇÃO

MACRODIOL
'IND.BRASILEIRA

INDUSTRIA

BRASILEIRA;

Classe 10 •
Espadradrapo adesivo
Termo n.° 741.445, de 23-3-1966
Laboratório Phytnatosan S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

.

• . TI, •

I( O t•I -T I -K
INDUSTRIA, BRASILEIRA

Classe 3
Para distinguir uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da
fraqueza geral
Termo n. 5 741.446, de 23-3-1966
Laboratório Phymatosan S.A.
Guanabara

PRORROGACÃO

GAiMENT
'IND. BRASIL

,••nn•n

Classe

48

Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacador. água de belen. água de quina.
pua de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
abalos e para a pele, brilhantina. bandolina, "bato". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo, creve reluvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
prle e "manu!lage" depilatórios. desolorantes vinagie aromático, pó ge arroz

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências ex.
tratos, água de colônia, água de toucaa
dor. água de beleza, água de quina
água te rosas, tique de alfazema. Situei
para barba, loções e tônicos para od
cabelos e para a pele. brilhantina. bao-i
dolina. "batons" cosmético& fixadores
de penteados, petróleos. óleos para 0,
cabelo creme revanescente, cremes gar.i
durosos e pomadas para limpeza de
pele a "maquilage" lepliatónos, deu*
dorantee, vinagre aromática p6 de -arra
• talco perfumado ou alio, tapa para

3.936
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MARCAS DEPOSITADAS j
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará.
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento .dopedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cibos e alhos. carmim pare
.0 rosto e para os iamoS, sabão e creme
pata oarbear sabão liquido perfuniadt
ou não, sabonetes. ienutricios em po,
pasta ou liquido sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. escovas para dentes, caaelos. unhas
e cibos. saquinhos perfumado. prepara.
do. em po pasta. liquides e tuolos
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da :tio
cuia. glicerina erhunada para os cabe;ds
e preparados para descolou unhas
ohos e pintas ou sinais auticiais. óleos
Termo n.o 741.443, de 23 - 3 - 1966
Laboratório Phyrnatosan S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

•GOIMICOL.
IND. BRASILEIRA

•Classe 3
Para distinguir uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das
contusões
Termo n.° 741.444, de 23-3-1966
Laboratório Phymatosan S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

idRKAVIN
IND. BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir uma especialidade farmacêutica à bas ede proteínas
Termo n.o 741.447, de 23-3-1966
Equipamentos Industriais Sanusão Ltda.
Guanabara

SOVA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe. 21
Para distinguir: veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, 5111101,
tecedores, alavancas de cambio, braços
breques. braços para veiculas. bicicle.
tas. carrinhos de mão e carretas. camiahonetes. .:arro. • ambulantes. caminhões
'erros. tratores, carros-berços carrosflQUCL carros. car.
roças carroce-rias, chassis, chapas circulares para veículos cabos de veicuNs
corrediços, para veículos. direçâo &ahgadeiras. estribos escadas rolanes elevadores para assageiros e ara carga
engates para carros eme,- de direcão
freios fronteiras para veículos ouidão
locomotivas, lanchas motociclos molas

motocicletas, amtucargas i

Anote turgões,

.udas para bicicletas, raios para Neide
fás, 'reboques, radiadores Dará veiculo=
ies. varetas de contrõle do asagaom
Acelerador, trõleis, troieibus. varaes de
.nanivelas, navios Ónibus. para-choques
para-bnsàs. pedais pantoe:
Podas para veiculos, lina. meletes tirantes oara veiculas. vagoes veiocioe.
carros e toletes para carros
Termo n.° 741.448, de 23-3-1966
Papelaria e Tipografia Boaventura
Limitada
Guanabara

BOAVENTURA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 741.450, de 23-3-1966
Rubem Pereira dos Santos
Guanabara

PRORROGAÇÃO

JORNAL
LIOS
MOTORISTAS
Classe 32

Artigos da classe
Termo n.° 741.451, de 23-3-1966
Indústria de Cerveja e Bebidas,
Ocidental Ltda.
Guanabara

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinado:is. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e outógralos. baiões (exPRORROGAÇÃO
ceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos' para cálculos
40.~ oc,,,t2b.
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
dr."caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerc:ois, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
esclares, cartões 011 branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, caCla.sse 43alf4A-51
•
NcvsurIRA
"
I
dernos de lembrança, carreté:s de paArtigos da _classe_
pelão. envelopes, envolucros para •cha:Termo n.° 741.452, de 23-31966
rutos de papel, encadernação de papel
Ou papelão, etiquetas, fõlhas índices. Construtora e Insta l ulora Buriti Ltda.
Guanabara
fõlhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, protos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão. papéis em branco
Classe 16
para forrar paredes, papel almaço com
Artigos da classe
ou sem pauta, papel crepon, papel
Termo n.° 741.453, de 23-3-1966
seda, papel impermeável, papel encerado`
Santos Anjo
Couri Ltda.
papel higiénico, papel irnpermeáyel
Minas Gerais
para copiar, papel parà desenhos.:, fikpel para embrulho impermeabil:zado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel parp imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, pope) de linho papel
absorvente, papel para embruhar tabaco, papelão, recipientes de papel rosetas de papel, rótulos de papel. rolas
de pa liei transpmuZe, sacos de papel
serpentinas, tubos; postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 36
Têrmo n.° 741.449, de 23-3-1966
Artigos da classe
Venza — Produtos Químicos e
Farmacêuticos Ltda.
Têrmo n.° 741.555, de 24-3-66
Gelo-Flocos S. A.
Gua.2abara

o C110•14TAL

São Paulo

PRORROGAÇÃO

SUINONA
Classe 2

Artigos sia classe

Termo n. o 71.454, de 23-3-1966
Manufatura de Brinquedos Estrela S
São Paulo

TRAINEIRA

Classe 49
Um jôgo de carros de corrida de
miniaturas

Termo n.° 741.456, de 24-3-66
Auto Mecânica Hidra Ltda,
São Paulo

HIDRA
Ind. Brasileira
Classe 21
Partes integrants de veículos
Térmo n.° 741.457, de 24-3-66
Nicola Polimeno 6 Filho
São Paulo

m

'MAN SC AFÉ

i.

brasileira

Classe 33

Titulo de estabelecimento
Térmo n.° 741.458, de 24-3-66
Santa Terezinha Materiais Elétricos
Ltda.
São Paulc

SANTA "TEREZINEA

Ind. Brasileira
•

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: 'Rádios, aparelhos de televisão,
•ick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparelios de refrigeração. enceradeiras, as.
furadores de pá fogões, fornos e togareiroe elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. expre.
rnedores liqüidificadores elétricos, má-

quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas, fervedores.
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de 'ar refrigerada. formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas, campainhas elétricas. garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas, apare.
lhos de luz fluorescente. aparelhos de

comunicação interna. esterilizaclores condensadores. bobinas, chaves elétricas,
comutadores. interruptores tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos Ii i mes revelados,

.
Classe 41
binóculos. óculos a , ,n — ilios de aproxiSardinhas e outros peixes, camarões, la- mação. abat - jai • - ,'iircis máquinas
gostas, - ostras e mariscos (produtos do
riam uso
para lavar r
mar),
doméstico
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Termo n.° 741.459, de 24-3-66
Comércio de Rolamentos Rolimport Ltda,
São Paul'
ROLIMTORT

Ind. Bresilelra
Classe 6
Rolamentos
Termo n.° 741.460, de 24-3-66
Comercial Raiol de Artigos de Vestuário
Ltda.
São Paulo

RAIOL
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, coletes., capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintes. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, tardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos dt 'ingeria, faqueias. laquês,
luvas, ligas. lenços, Mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandribo. mastilhas. maletás. pelas. penhoar. palmar. pelerinas.
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, guiámos, regalos.
robe de charrrbre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saídas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas. atolas ou slacks,
toucas. turbantts. ternos. uniformes
e vesfidos
Têrmo n.9 741.461, de 24-3-66
Expresso Fernandópolis Ltda.
São Paule

FERNANDOPOLIS
Ind. Brasileira

a

Classe 33
_Transporte rodoviário de cargas '
Têrmo n.9 741.462, de 24-3-66—
A. C. J. Tecidos Ltda.
São lauto

Ind. Brasileira
Classe 23
Tecidos em peça de algodão, fibras sintéticas, lã e seda
Tarrno n.° 741.463, de 24-3-66
Camercial Frannar Ltda.
São Paia

FRANNAR
'..,p.sge
Para clsting.1 , r
urotegm- peças para
automóveis

as,
Classe 25
"adores para passageiros e para carga,
Ar rores' de datai bibelots, bolas para engates para carros, eixos de dire n ão,
euteites de árvores -de nata.. cartas Freios. .h,onteiras para veiculos, guidão,
geográticas, cartões postais, cartazsa locomotivas, lanchas, motociclos,' mo:aso
displays. desenhos artisticoa desciaca motocicletas, s motocargas moto furgões,
egOROZIt,230"
as calcar/unia para tecidos. estátuas l manivelas, navios ônibus. para-choques,
estatuetas. 'estampas gravuras. trutas dei p..„,-lamas. para-brisas. penais. pantões„
vidro, figuras de ornatos, festões. foto- rodas para bidc:etas. raios para bicicle.
Classe 41
grafias. trutas de louças figuras uara en- tas, reboque, radiadores para veiculo%
Para distinguir e proteger lanches, re- teitar . bolos de aniversários, batizados,
rodas para velculos. seuins, triciclos. ti.
feições preparadas e pestiqueiras em
Jasamentos e outras quaisquer comem> rantes para veiculos. vagões. velocine.
geral
rações. gravuras, imagens. letreiros Ma. dee, varetas de contrôle do afogador e
aequins. maquetes, obras artísticas. obras acelerador, troleis. troleibus, varaes de
Termo n.° 741.465, de 24-3-66
carro toletes para carros
Bar e Lanches São Sebastião Ltda. de pintura. painéis cartazes para decorações e para exposição, projetos
São Paulo
mostruários de mercadorias diversas, e
Têrmo n.° 741.475, de 24-3-66
para oroisagandas. suportes artiaticos
Aldiam — Comercial e Importadora •
SIO SEBASTIXO.
Para vitrines. estatuetas. para adornos
São Paulo
e para tios artisticos e taboletas
Classe 41
Para distinguia e proteger lanches, refeiALDIAM
Termo n. 9- 741.171 .,de 24-3-66
ções preparadas e petisqueiras
Ind. brasileira
Multiplex S. A. Serviços de Música
Funcional
Termo n.° 741,..-466, de 24-3-66
São Paulo
Classe 41 • .
Indústria Brasileira Farmaterapeutica
Alcachofras. aletria, alho, aspargos0
Ltda.
MULTIPLE% LA
acercar. alimentos paar animais. arnida,
São Paulo
SERVIÇOS DE
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
MCSICA FUNCION
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
BRASILEIRA
mas. banha, bacalhau, batatas. balame
Ind. Brasileira
atscoitos. bombons, bolachas. baunilhas
Nome comercial
em Pó e em grais. camarão. canal%
Classe 3
em pau e em isó. cacau. carnes. chia
Termo
n.°
741.472,
de
24-3-66
Substâ.icias, produtos e preparações
caramelos. chocolates. confeitos. cravos
Lanches "Lombier" Ltda. •
cereais. cominho. creme de leite. crema
químicas para serem usadas na medicina
São Paulo
il itnenticios croquetes. com potas. cante
ou na farmácia
:ica coalhada, castanha, cebola, condi.
Termo n.° 741.46, da 24-3-66
mentos oara alimentos. solorantes,
LOMBIER
Alplan S. A. Indústria e Comercio de
chouriços. dendê. doces, doces de hm.
Ind.
Chapas de Madeira Aglomerada
.:as espinafre, essências alimentares, ema
São Paulo
nadas, ervilhas, enitovas, extrato de coa
Classe 41
farinhas alimenticias. lavas. té4
• ,
Café, leite, pães, sanduiches, frios, doICROPAN.
ces, biscoitos, chocolates, balas, frutas, :tilas, flocos, farelo. fermentas, teilaca
1.1d. Brasileira
conservas, sucos de frutas, sucos de to- ¡geia frios trutas sêcas naturais e aliso
mate, refeições prontas, manteiga, óleos -ai:zadas: gricose. goma de mascar. gora
comestíveis, cereais, açúcar, massas e luras. g rânulos, grão de bico. gelatina,
Classe 4
s'mabada geléias, herva doce. herva
farinhas alimentícias e carne
Madeiras em bruto Ou parcialmente tra-rate. hortaliças, lagostas. lingtsas. leite
balhadas bem como chapas de madeira
Tênno n.° 741.473, de 24-3-66
condensado leite em nó. legumes em
Viação Represa Ltda.
:onserva, lentilhas. linguiça. louro. mas.
Termo n. 9 741.468, de 24-3-66
4&e. alimentícias. mariscos. manteiga,
São Paulc.
Padaria e Confeitaria Sideral Ltda.
margarina, marmélada, macarrão, mas.
São Pauto
le tomate, mel e melado. mate, mas.
VIAÇIO REPRESA
s'» para mingaus. molhos moluscos.
• SIIBRAL
S.Paulo Capital
mastarda. mortadela, nós moscada ao.
Ind. Brasileira
les: óleos comestivels, ostras, ovas,
Classe 33,
eles oiaos prlinés. pimenta, nós para
Titulo de estabelecimento
codtns. pickies. peixes, p resuntos, aia*
Classe 41
tês. petit-pois, astilhas. pizzas, pudins;
Açúcar, 'balas, biscoitos, bolos, bomTérmo n.° 741.474. da 2.4 - 3 - 6,6
aneaos. rações balanceadas para ante
bons, café, caramelas, chocolates, comViação Reprêsa Ltda.
mau, req ueijões, sal. sagu. sardinhas.
potas, confeitos doces, frutas geléias,
saiemiches salsichas, salames. sopas en•
São Paulo
pães doces, pralinés, pudins, sorvetes,
.atedas, sorvetes. sucos de tomates 'e da
sucos de frutas, torrões
REPRESA
truras; torradas. tapioca. tâmaras. taihsa,
a m. tremoços tortas, tortas oara
Térmos ns. 741.469 e 741.470, de
Ind. Brasileira
24-3-66
mento de animais e aves. torrões.
Mano Ribeiro de Faria
• toucinho e vinagre
Classe 21
São Paulo
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Têrmo n.° 741.476, de 24-3-66
integrantes: Aros para bicicletas, auto- Teda — Indústria e Comércio Ltda.,
re OURC
moveis, auto-caaninhões. aviões, amorSão Pau?-,
tecedores. alavai. as de câmbio barcos,
breques. braços para veicuioà, tacteieTE DA
tas. carrinhos de mão e carretas, camiClasse 32
nhonetes,
carros
ambulantes,
caminhões
Para distinguir: Almanaques. agendas.
anuários, álbuns impressos, boleens ca- carros, tratores, carros-berços, carrostálogos. edições impressas. revistas. ór- tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 2:.)
gãos de publicidads programas radio- roças, carrocerids, chassis, chapas cirfónicos, rádio-televisionadas. peças tea .-lamas para aeiculos. cubos de veículos ,:n ra -1 .I ecidos em geral, tad
trais e 'cinematnw f. cas. programas .-orred'çcis para veículos, direção, riesli -idos para confecções em geral. Pana
talos . de cama .1 a
circensea
gackiras, estribos, escadas rolantes, ele- tapeçarias s para
•
Têrmo n.? 741.464, de 24-3-66
Ba re Lanches Orozinibo Ltda.
São paulo

brasileira
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mesa: Algodão, alpaca cânhamo caba.
uruá. casenuras, fazendas e tec.dos
lã em peças, juta. iersey, linho. oylon
paco-paccs percaline, rama rayon. seda
natural. tecidos plásticos. tecidos impenmeabilizantes e tecidos de pano com.e
e vestidos

:arros. tratores, earros-twrços. carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chdssis. chapas circulares para veiculos, cubos de velcu.us
ec.rrediços para veiculos. direção. deshgadeiras.. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
sngates para carros eixos de direção.
Têrmo n.9 741.477, de 24-3-66
freios, fronteiras para veisulos, guidão,
Aparelhos Para Motores "Monoplat" locomotivas, lanchas motociclos, molas,
Ltda.
motocicletas, tnotocargas moto furgões.
São Paulo
manivelas, navios ônibus, para-choques,
para-lamas para-brisas. peda:s. pontões,
MOITOPLAT
rodas para bisicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veiculas,
Drasaaeira
rodas para veiculas, seuins, tricicios. tirantes pare veiculas. vagões, velocipeClasse 6
Máquinas ara: acabamento, achatai dee, varetas de contrôle do afogador e
arame, acondicionamento, adelgaçar acelerador Coleis rtmribus. varaes de
carros. toletes para carros
ajustar. alimentar água, alisar, aulas
lar. aplainar, arrolhar, beneficiar, bia
Termo n.° 741.479, de 24-3-66
talar orinquetar. brunir. cardar, coleContur — Turismo Ltda.
tar, compor. comprimir, condensar, coa
São Paula
aervaa, cortar, coser, costurar, clarificar. classificar, cravar, debruar, debuCONTUR TURISMO
lhar. desbagar. desbasta:a., descaroçar
'S.Paulo Capital
desembrar, desintegrar, destnatar, de.
potpar, diatribuir. dobras drenar, eleVar. empacotar, encaderna, estampar
Classe 33
fabricar arame, fabricar artigos de ase.
Titulo de estabelecimento
tal, fabricar bebidas, tabricat calça.
Termo n.° 741.481, de 24-3-66
dos, tabncar chapeus, fabricar escovas Indústria e Comércio de Giz Risca-Bem
fabricar ferramentas. 4abricar gêlo, ta.
Ltda.
bricar móveis, fabricas papel, fabricai
São Paulo
peças, fabricar rebites. fabricar roupas
fundir, Imprimir, insultrar, perfurar, piRISCA BEM
cotar, prender. rebitar. roscar, selecioInd. Brasileira
na, sepaar. serrar, tecer, timbrar torcer, tornear, betoneiras, °Listinhas
brinquetadores. cardadetras, condensado.
Classe 17
res, cravadfiras, dínamos, escavaderras
Giz
misturadorel, motores, prensas, rebita
C-le 24-3-676—
Termo
n.°
741.482,dores, teares, máquinas insultradoras
Vemir Produtos de Beleza Ltda.
moto-motoras, motrizes. operatirzes
perfuratrizes, rataras, e, peças inteSão Paulo
grantes destas máquinas

imo:

cuia glicerina er tumacla para as cabelos I maiôs, mantas, mandribo, mastilhas. mae preparados para
unhas. I letas, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
cibos e pintas ou sinais ardis/ais. óleos peugas, pouches, polainas. pijamas. pupara a pele
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Termo n.° 741.0.83, de 24-3-66
João Rocha Filho e Antonio Cassimiro suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacka,
Filho
toucas, turbanns, ternos, uniformes
Sãs) assas
e vestidos
CASSIEIRO E
Termo n.° 741.486, de 24-3-66
gaTINEZ
Transportadora de Gado Quatro S.
Ltda.
São Paulo
Classe 32
Programas radiofônicos, televisão e
wATau
revistas
Ind. Brasileira
armo n.° 741.484, de 24-3-66
Inpavi
Classe 33
air,
Transporets
INPAVJ
Termo n.' 741.487 ,de 24-3-66
Ind. Brasileira
Evangelos Constantino Haralambiclis
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
InCLORs1,Leira
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 36
tecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques, braços para veículos. bicicle- Para distinguir: Artigos de vestuários
tas, carrinhos de mão e carretas. cami- e roupas feitas em geral: Agasalho&
nhonetaa carros ambulantes. caminhões aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
carros. tratores, carros-berços. carros- botas, botinas, blusões, boinas, baba.
tanques carros-irrigadores., carros. car- douroe, bonés, capacetes, cartolas. cararoças, carrocerias. chassis, chapas cir- puças, casacão, coletes. capas. chales:
culares para veiculas. cubos de veículos. cachecols, calçados, chapéus, cintos,
•orrediços para veiculas, direção. deslis. ciatas. combinações- corpinhos. calças
qadeiras estribos, escadas rolantes. ele- rh senharas e de crianças calções. cal"adores para passageiros e . para carga ças, camisas, camisolas, camisetas
engates para carros. eixos de direção cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
freira, fronteiras .para veiculas. guidão.' saias, casacos, chinelos. dominós. acharlocomotivas. lanchas motociclos, molas. pes fantasias. fardas para militares, comotocicletas. motocargas moto furgões. 'ers ais. fraldas. galochas, gravatas. gormanivelas, rigivios ônibus. para-choques ros, ogos de !ingeria, jaquetas, leques,
Dara-lamas. para-brisas. pedais. pantões luvas, ligas, lançai, maritais, meias:
rodas para bicicletas, raios para bicicle maiôs mantas, mandrião, mantilhas, patas. reboque radiadores para veicuios letós. palas, penhoar, pulavas. pelerinas:
VIMIR
Termo n.° 741.478, de 24-3-66
rodas para veículos seuins, triciclos, ti- neucas. Douches. polainas, pijamas puInd. Brasileira
Barbaro Bar Ltda.
rantes para veiculas, vagões. velocipe- nhos. perneiras, quimonos, regalos,
São Paulc
des. varetas Ir contrôle do afogador e robe de chambre. .roupão, sobretudos,
acelerador troieis. troleibus. varacs de suspensórios, saidas de banho. sandálias,
BÁRBARO
sueteres. shorts. sungas. stolaa ou slaclui
Classe 48
carros toletes nata carros
Ind. Brasileira
toucas, turbantes ternos, uniformes
Para distinguir: Perfumes, essências exTêrmo n.9 741.485, de 24-3-66—
e vestidos
. tratos. água de colônia, a tm de toucaConfecções Puhy-Tex Indústria e
dor. água de beleza. água de quina
Classe 41
Tênia)
n.•
741.488, de 24-3-66
Comércio Ltda.
Cale, leite, pães, sanduiches, frios, do- água le rosas. água de alfazema sque
Imtorlentron S. A. Indústria e
ces, biscoitos, chocolates, balas, trutas: para barba. loções e tónicos Para os
C.otnércio
conservas, sucos de frutas, sucos de cabelos e para a pele. brilhantina, banSão Paillo
FM- na
tomate, refeições prontas, manteiga, dolina, "batons" costnét.cos fixadores
Ind. Brasileira
óleos comestíveis, cereais, açúcar, mas- de penteados, petróleos. óleos para os
LUCRAM
cabelo creme revanescente. cremes goras e farinhas alimentícias e carnes
Classe 36
Ind. Brasileira
durosos e pomadas para lim peza da
Termo n.° 741.480, de 24-3-66
Para distinguir: Artigo: de vestuários
pele a "maquilage" tepaatórios desoContur Turismo Ltda.
asse
e roupas feitas riu geral: Agasalhos.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz aventais. alpargatas. anáguas. blusas Pata distingui, os ‘4,:quinies art,gos eléSão Paulo
e talco perfumado ou não. lpis para botas, botinas, blusões, boinas, baba- tricos': Rádios. ap-irelhos de telev.são,
pestana e sobranceiras, orepados para douros, bonés, capacetes cartolas. cara »iek-ups, gelade.rds sorveteiras, aparec omruR
embelezar cibos e olhos. carmim para puças, casacão, coletes. capas. chales. lhos de refrigeração enceradeiras asileira
o rosto e para os lábios, sabão e creme cachecols. calçados, chapéus. cintos. piradores de ni n Fogões, tornos e fogapara barbeai, sabão liquido perfumado cintas, combinações. corpinhos. calças reiros elétricos. chuveiros. aquecedores.
Ou não, sabonete& lendfrialos em
Classe 21
de senhoras e de crianas. calções cal- balanças. f, rros elétricos de engomar e
Para distinguir: Veiculas e Suas partes pasta ou liquido, sais perfumados para ças, camisas. camisolas camisetas p assar batedeiras Coquete!eiraS cxpreIntegrantes: Aros para bicicletas, auto- banhos, pentes. vaporizadores de perfu- cuecas. ceroulas. colarnhos. cueiros merlores liquid bradares elétricos. má!ativeis, auto-caminhões. aviõee, amor- me; escõvas para dentes, cabelos unhas saias, casacos, chinelos, dominós. achar quinas para mear e moei legumes e
tecedores, alavancas de câmbio, barcos e cílios. aaquinhos perfumado prepara- Des. fantasias. fardas para militares. co- • carne resist incia- elétricas fervedores,
breques, braços para veículos, bicicle- dos em pó. pasta. liquidas e titulas tasaas„ fraldas, nalachas. gravatas, gOr- estufas. ventiladores puen'as e bule,
tas, carrinhos de mão e carretas, cama praa o tratamento das ardias. dissol os logos cif angarie, Jaquetas, laqu'es elétricos., refletores, telógios de ar rehhonetes, carros ambulantes, caminhões aculee e vernizes, removedores chi :uri luvas. ligas, lenços. mantõs, melas frigerado tomas elétricas ,máquinas

Ola
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fotográficas e cinematográfica& cama
pa nhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz Hum escente, aparelhos de
comunicação interna, estcrilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusível aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos • de aproximação. abat-jours e lustres, máquinas
Para lavar roupas para uso
doméstico
Têm° n.° 741.489, de 24-3-66
Rezva Indústria Eletrônica Ltda,
São Paulo

I gd trIstleira
Ciasse 8

Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios. aparelhos de televisão,
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p6. fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar. batedeiras, coqueteleiras, expre.
medores. liguid.ticadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes s
carne, resistências elétricas, fervedores
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar retrigerado termas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campa . nhas elétricas, garratas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comumcação Literata. esterilizadores com
densadores. bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores. tomadas de

cremes alimenticlos. compotas, canglca,
coalhadas, castanhas, * cebola. condiziamtos para alimentos. colorantes, couriços,
dendê, doces, doces de trutas, espinatre.
essências alimentares, empadas, ervilhas,
enzovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. 4avas, fécula, flocos, farelo, fermentos. feijão, figos, trios, trutas
secas e naturais, cristalizadas, glicose,
goma de mascar. lagosta. gorduras. granulos, erva doce, erva mate, hortaliças. linguas. leite conaensado e em pó.
legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos,
manteiga, margarina, marmelada,, macarrão, massa de tomate,, mel, melado.
mate, massas para mii.gaus. molhos, Molusms, mostarda, mortadela, noz-moscada. nozes. paios, óleos comestiveis, os
tras, ,ovas, pães. pralinés pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins. queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
trutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinhos e vinagre
Térmo n.° 741.493, de 24-3-66
Evangelos Constantino Haralambidis
São Paulo

cALÁMBOQUI
Ind. Brasileira'
Classe 36

Para distinguir: Artigos de. vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,

puças, casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinaçães, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, Gueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, achar-

pea. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, ogos de lingerie. jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas;
peuges, pouches. polainas. pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre,. roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres. shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 741.492, de 24-3-66
Transportes Elipper tLda.
São Paulo

ELIPPER
. Ind.
brasileira
Classe 33
'Transportes de mercadorias
Termo n.° 741.495, de 24-3-1966
Lanches Recanto dos Amigos Ltda.
São Paulo

SANTER
LICINISTRAÇÃO E
IMOVEIS
Classe 33
Administração de imóveis
Tèrmo n.° 741.491, de 24-3-66
Cerealista Barateiro Ltda.
São Paulo

BABATEIRO
Ind. Brasileira
Classe 41

Para distinguir alcachofras. a! ia, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim. ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azeitonas, banha, bacalhau
batatas, balas, biscoitos, bombons, bola.
chas. .baunilha café em p6 e em grão
camarão. canela em nau e em pó cacau
carnes rhá c• P ranhi' sehornIntes coe
NtUs, c.ruvo, cercais, creme de leite,

Classe 21
Fetífica de motores a explosão e motores
estacionários
Termo n. o 741.498, de 24-3-1966
Órbita — Comércio e Representação
•
Limitada
São Paulo

ÓRBITA

REcAlRues
Classe 41
Lanches de aliche, mortadela, queijo,
salame, churrasco e roz-bife
Termo n.° 741.496, de 24-3-1966
Empório Tabajara Ltda.

Ind. Brasileira

.pes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, , galochas, gravatas, gorros. togas de lingerie, jaquetas, iaquês
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pa
peugas. pnuches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos.
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, stolas ou Mack!
[OU= turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

BELEM
INDUSTRIA BRASILEIRA

aventais, oipargatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, „boinas, babacorrente, fusível aparelhos fotográficos douros. bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
e clnematograficos. filmes revelados. puças, casacão, coletes, capas, chales.
binóculos, óculos, aparelhos de aproxi- cac heco Is. calçados, chapéus. cintos.
mação. abat - lours e lustres máquinas cintas, combinações, corpinhos, calças
TANJÁRA
Para .avar roupas para uso
de senhoras e de crianças. caiçõas, caldoméstico
cas. zamisas. " camisolas, comisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
Classe 41
Têrhio e. 9 741.490, de 24-3-66
Santas Administração de Imóveis S/C saias _usaLos, chinelos, dominós, ecnar Alcachofras. aletria, alho, espargos.

São Paulo

' a de tomate, mel e melado, mate, elas.
sa3 para mIngaus, molhos, moluscoS,
mostarda, mortadela, nós moscada, nos
zes. óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paios, pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.=
mais, requeijões, sal, sagú. sardinhas,
sanduiches, sorvetes, suci de tomate e de
frutas, torradas. tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, todas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n. o 741.497, de 24-3-1966
Retifica Belém Ltda,
São Paulo

•

açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeitonas' banha, bacalhau, batatas, balas

biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelis. chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leae, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cang iça coalhada, castanha, cebola, condimentos para. alimentos, colorantes,
cholviços, dendê, doces, doces de fruTêrmo n.° 741.494, de 24-3-66
ras espinafre essências alimentares, emMalharia Seber Ltda,
padas- ervilhas. enxovas, extrato de toèSão. Paulo
mate. farinhas alimentícias, favas. féculas, flocos, tarelo, fermentos. feijão
SEBER
f:gos frios. 4rutas secas naturais e cristalizadas, glicose. goma de mascar, gorInd. Brasileira
duras. giânulos. grão de bicl gelatina,
goiabada. geléias, herva doce berva
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários mau., hortaliças lagostas. línguas. leite
e roupas feitas em geral: Agasalhos coralensaclo, le:te em pó. le gumes em
aventais. alpargatas. anáguas. !As conserva lentilhas, linguiça louro. mashoras. bot:nas, hlusey :s, ho:nds hdha sas -111m^ni Vias maris n -• os. manteiga.
g • tritici, nici melada, macarrãi, mas'
(louros, bonés, .:apacetes, ,:artolas,

Classe 38
Papéis, artigos de escritório e de pape.;
latia livros em branco, impressos
em geral
Termo n. s 741.499, de 24-3-1966
Indústria e Comércio Imaizumi Ltda
São Paulo

MAIZUMI

UIN

D. BRASILEIRA

Classe 23
Para distinguir: Artefatos de materia:
plásticc; e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias animas e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para ócclos, bules. bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali,
mentos, caixa de mater:al plástico para
batosias, coadores, copos, canecas, con,
chas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais' para velas,
caixas para guarda de ibletos, carta.
chos. coadores para chã. descanso pars
pratos, copos e copinhos de plástico°s
pata soraetes, ca:xlnhas de plásticf
para .sorvetes, colherinnas, pasinhaa
garfinhos de plástico para sorvetes for.
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
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Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquê.'es Rue se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições
embreagen de material plástico, embalagens de material plástico para sorvetes. estojos para objetos, espi.mas de
Dylon esteiras, enfeites para autotnoveis. massas anb-ruidos. escoadores de
pratos. tunis, tôrmas para doces fitas
para bolsas, acas guarnições guarmnições para porta-blocos, guarnições
para I.quidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes. gcarnições de material plástico para utensilios e eibietos,
guarnições para bolsas garfos. galerias
para •cortinas, ferro laminados, piás.
ticos lanche.ras, mantegueiras, malas
orinóis. prendedores de roupas puxadores de móveis, pires, pratos paliteiros. pás de casinha, pedras pomes arti.
gos protetores para documentos puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-mimeis, porta-notas.
porta-documentos placas, rebites :.'.dlilhas recipientes, suportes, supores pura
guardanapos. saleiro tubos. tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas. travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos. saqu.nhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos, xícaras. colas a trio e colas são incluirias
em outras classes, para borracha para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros pasta adesiva para
mater:al 'plástico e mgeral
Têrmo n.9 741.500, de 24-3-1966 Gebronic Eletro Eletrônica Ltda.

binóculos, Oculus. • aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
Jomestico
Termo n.5 74E501, M.e 24-3-1966
Adino Indústria e Comércio de
Utilidades Ltda.
São Paulo
ADM0
Ind. Brasileira

ras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras; serradas e aplainadas,
mica mármores em bruto: óixdo de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados. plomingina em bruto, pó de
moldagem 'ara tundições. pedras britadas piche era bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas. re.
sinas naturais, resicluos texteis. silício
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicio
Termo n.° 741.505, de 24-3-1966
Indústria de Limas e Ferragens R.O.G.
Limitada
São Paulo

Classe 18
Para distinguir armas e munições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas, baionetas, canhões, carabinas,
chumbo para caça, cartuchos, dinamite, espoletas, explosivos, espingardas,
O.
R. 0.G.
fusis, fogos de artiticios, metralhadoras.
Ind. Brasileira
pistolas, pólvora, punhal e revolver
Termo n.9 741.502, de 24-3-1966
Classe 11
Régia S.A. Industrial Agrícola e
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
Refinadora Brasileira
cutelaria em geral e outris artigos de
São Paulc
metal a saber: Alicates, alavancas, ararame liso ou farpado, assadeiras. açuR B G IA,
mações de . metal, abridores de latas
Ind. Brasileira
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandadas, bacias, baldes, bimbonieres:
Classe 50
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, coImpressos para uso em: Cheques, du- lheres para pedreiros correntes, cabides
plicatas, envelopes, 'adiras, notas pro- chaves; cremones. chaves de parafusos.
missórias, papel de correspondência e conexões para encanamento, colunas.
recibos, impressos em cartazes, placas, caixas de metal para portões. canos de
tabuletas e veiculos, bilhetes e impressos meatl, chaves de fenda chaves isglêsa.
São Paulo
cabeções. canecas. cipos, cachepots.
Termo n.o 741.503, de 24-3-1966
centros de mesa. coqueteleiras caixas
Decorações Porão Limitada
para acondicionamento de al:mentos,
São Paulo
caldeirões, caçarolas, chaleiras. cafeteieassnasailairmaMPIIIP
ras. conchas coadores; distintivos, doPORTO
bradiças enxadas, enxadões. esferas.
.,1:nd. Brasiltu-ra
engates. esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumaClasse 25
deiras; formões. 'vices, ferro pare cortar
Esculturas ,estampas em geral, estampi capim ferrolhis. facas. facões, t.-:halhas, estátuas, estatuetas, gravuras em duras ferre comum a carvão, feruteiras,
geral, imagens manequins em geral, 'unis fôrmas para -dores, freios para
obras de escultura ou pintura não incluí- estradas ' de ferro, frig:deiras; ganchos
IND. B1RASILEIRA
das em outras classes, selos do correio e grelhas gar‘os, ganchos para quadros
nonzis. para darruagens: insígnias: lioutros
mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
Termo n.o 741.504, de 24-3-1966
jarras; inachad:nhas, molas para porta.
Madeireira Agro-Pecuária Pirassununga molas para venezianas, martelos derClasse 8
Limitada
retas, matrizes: navalhas: puas: pás. prePara distinguir os seguintes artigos eléã Paulo
Sc,
gos, parafusos, picões, porta-gelo; poaparelhos
de
televisão,
tricos: Rádios,
seiras. porta - pão. porta-jóias, paliteiros
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparePIRASSUNUNGA
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebilhos de refrigeração, enceradeiras. asInd. Brasileira
tes, regadores; serviços de chã e café.
piraelores de pla fogões. fornos e fogaserras, serrotes, sachos. sacarrolha: tereiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
Classe 4
ouras. talheres atlhadeiras. torqueze.
balanças, ferros elétricos de ,.ngomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, espre- Substâncias e produtos de origem ani- tenazes, travadeiras, telw dt arame, tormedores liquidificadores elétricos, má- mal, vegetal ou mineral, em bruto ou neiras, trincos, tubos para encanamento
quinas para picar e moer legumes e parcialmente preparados: Abrasivos em trilhos para Dirias de correr. taças,
Carne, resistências elétricas. fervedores. bruto, argila refratária, asfáltico
travessas, turíbulos: vasos, vasilhames
e verruirm
*tufas. ventiladores, paenlas e bules bruto, algodão em bruto, borracha em
elétricos, refletores, relógios de ar re- bruto, bauxita. berdoira breu cânfora.
Termo
n.°
741.506,
de 24-3-1966
frigerada formas elétricas, máquinas bruto, chifres, ceras de plantas ceras Comercial de Ferragens Elifer Ltda.
vegetais
de
carnaúba
e
aricuri.
crina
fotográficas e cinematográficas, camPaulo
painhas elétricas, garrafas térmicas. re- de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto,
cascas
vegetais.
eespato.
ervas
ELIFER
gadores automáticos, lâmpadas, apareInd. BraaiIerre.
lhr . de luz fluorescente, aparelhos de medicinais, extratos oleosos, estopas.
'Comunicação interna, esterilIzadores cop-- enxofre fólhas. fibras vegetais, flores
Classe II
klensadores. bobinas, chaves deificas. secas, grafites goma em bruto. granito
comutadores. Interruptores, tomadas de em bruto. ltieseightn. liquidos de Man- Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
torrente. fusível aparelhos fotográficos ta& lates em bruto ou parcialmente cutelaria em geral e outris art:gos de
e einematográgicos, filma revelados, preparados, a nédio metálicos, madei- metal a saber; Alicates, alavancas, ar-

mações de metal, abridores de letal
arame liso ou farpado, assadeiras, açu.,
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, ca.
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeijas, bacias, baldes, bimbonierese
lheres para pedreiros, correntes, cabide0
chaves; cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mead, chaves de fenda chaves isglêsa,
cabeções, canecas, cipos, cachepotn,
centros de mesa. coqueteleiras caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates. esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espuma.
deiras; formões, %ices, ferro para cortai
capim. ferrolhis, facas, facões, izi:haduras ferro comum a carvão, ferutemas,
tilais. fôrmas par, doces, freios pata
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
qrelhas . gar gos, ganchos para quadrar
gonzis para darruagens; insignias;
mas, lâminas, liroreiros, latas de lixa
molas para venezianas, martelos. me'
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pie.
gos. parafusos, picões, porta - pêlo: pa
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteirca
panelas, roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chã e caft
serras, serrotes sachos, sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pintas de correr, taças.
travessas, turíbulos; vasos, vasilhames
e verruma
Termo n.° 741.507, de 24 - 3 - 1966
Expresso Kimar Limitada
São Paulo

KIMAR
Classe 50
Impressos para us oem: Cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e red.
bos, impressos em cartazes, placas. tabuletas e veículos, bilhetes e impressa
Têrmo n.° 741.508, de 24-3-1966
Kelma Cosméticos Ltda,
São Paulo

KELM.A.
4nd. Brasileira'
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, agua de colónia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções' e. tônicos para dl
cabe'es e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para CM
cabelo, crave rejuvenescente. cremes gorduroeos
pomadas para limpeza da
pele e "seaquilage". depilatórios, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
nestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
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Publicação falta de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Induárial. Da data da publicação começara
al correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apreaen •tar suas oposições ao Departamento
Nacional de' Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbeara sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes. dentitricios em pó
pasta ou liquido. Rais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pariu.
me, escôvas para dentes. cabelos, unhas
e ciltos. saqu.nhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vern.zes. removedores da cuta
cuia. glicerina perhimada para os cabelos e preparaaoa para descolorir unhas.
cílios e pintas m sanais artificiais.* óleos
pai a a pele
Termo ri. 9 741.509, de 24-3-1966
Indústria de Calçados Rex Ltda.
São Paulo

EX
Ind:'Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.o 741.511, de 24-3-1966
Luiz Theodoro de Oliveira
São Paulo

MCNAN.WN
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Ind. Brasileira

SORVETE
ESPORTISTA
Ind. Brasileira

Classe 8 •
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de telev,são,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras. aspiradores de pá fogões, tornos e fogareiro° elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras. expremedores liquidificadores elétricos, máquinas para p:car e moer legumes e
carne, resistências elétricas, tervedoree,
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação ,interna. ester:lizadores condensadores, bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas, de
corrente. fusívet aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.
binóculos. óculos, aparelhos de 'aproximação, ahat-lours e lustres a máquinas
Para lavar roupas para uso
doméstico

Classe 41
Café liquidei, carnes. empadas, past•St.s e
tortas
Termo n." 741.520, de 24-3-1966
Germinal — C.onsultores Técnicos Lula
São Paulo

GERMENAL
Classe 33
Estudos, projetos, pausejamentos, asses
sura financeira, consultosia técnica e
administrativa, p:squizas de mercados
Tarmos na. ;41.522 e 741.523, de
24-3-1966
Netsish
P...;srssoria Técnica Ltda .
São Paulo

N E T'S A H
Class:. 3.3

São Paulo

Termo • n." 741.517, de 24-3-1966
"Poney" — Indústria e Comércio de
Escôvas Ltda.
São Paulo

IÚtAgIn gilei ra

São Paulo

M ILVAR
Ind. Brasileira
Classe 32

Térzno nat 741.528, de 24-3-1966
Novo Disco Ltda.
São 'Paulo

Termo n. o 741.518, de 24-3-1966
Casa de Biscoitos Cunha Gago Ltda
São Paulo

•

'Ferino n. 9 741.514, de 24-3-1966
Empresa de Transportes Ttansfogão
Limitada
Sras. Paulo

CUNHA GAGO
Ind. Brasileira

NOVO DISCO
Ind. Brasileira,
Classe 8
Discois musicais'
'Ferrno n. 9 741.529, de 24-3-1966
Maneai Fernandes de Bastos

o

n••

Classe 50
Transimaes de cargas e passageiros

--

Classe 41
Sanduíches de pate.a salame, salsichas.
salaminha, presunto. mortadela, aliche.
queijo, frios e lingriças
Termo n." 741.534, de 24-3-1966
Suporei — Sociedade Paulista cie
Restaurantes Ltda.
São Paulo

São Pn111(

Classe 29
Para distinguir: Vassouras, espanado
res, escovas corauns, lambazes e
vasculhos

RIBOI
End. Brasileira

Classe 47
¡ Lubrificantes, gazolina, lavagens e
consértos de veículos em geral

Termo n." 741.5sa_ de 24-3-1966
Snob's S.A. — Restaurante Drive-las

Clase 41
Substâncias alimenticias, preparadas
ou não

PONEY
Ind. Brasileira

Termo ri." 741.513, de 24-3-1966
Casa de Carnes Kiboi Ltda,

BRUILIA
Ind.. Brasileira

Teano n." 741.532, de 24-3-1966
Bar e Restaurante Jacarandá I,tda.
São Paulo

S al O N S

Classe 36
Artigso da classe

Classes: 22. 23. 24, 36 e 37
Insignia
Termo n .° 741.531, de 24-3-1966
Auto Pealo Bsasilia Ltda.
São Paulo

_

• fitai°
Classe 33
Insígnia

haalliinha se calendários

Classe 41
Sorvetes

Termo n. o 741.530. de 24-3-1966
Indústria e Comércio de Roupas.lseitas
"Salomé"
São Paulo

SLITE

Têrmo n." 741.527, • de 24-3-1966
Milvar — Representações Ltda.

Têrmo n. o 741.512. de 24-3-1966—
Fgrnando de Gouveia
Saia Paulo

InNW9nr.

CWVICSOE
Ind. Brasileira

FADOS
Ind. Brasileira

Classe 41
Café em grão, torrado e moído

Classe 41
Carnes verde em geral

Termo n. o 741.519, de 24-3-1966
Churrascaria - Elité" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 741.516, de 24-3-1966
Floriano 7issin Oyakawa
São Paulo

TREODORO
N.112R.AMA

Termo n.9 741.515, de 24-3-1966
Convicsor Eletrônica e Eletricidade
Limitada
São Paulo

Classe 41
Biscoitos, açúcar, alcaparra. amendoim
araruta, aveia, azeites, azeitonas, bacon
balas, banha. baunilha, bolachas. bailas
bombons, cacau, café, canela e cangiea

São Paulo

CASA DE CARNES
SIO JOIO
Cl;:sse

r

Compra, venda e comércio de carnes
CM geral

§ O P AR E
ind. Brasileira
Alcachofras 'aletria, alho. esparaoai
açúcar alimentos para animais, amido,
arnendoas. ameixas, amendoim. araruta, •
arroz, atum, aveia avelas, aze:te dzeia
tonas banha, bacalhau. batatas, baias
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha, café em pó e em grão, camarão,. caneIN
em Pau e em pó. cacau. carnes. chã,
caramelis chocolates, confeitos, cravO
cereais. cominho. creme de le:te. cremes
slimentlsios, croquetes. compotas, cano
pica coalhada. castanha, cebola,' condI4
mantos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces: doces de frua
nas. espinafre essênc:as alimentares, ema
padas, ervilhas, enxovas, extrato de 'to#,.4
mate, farinhas alimentícias, favas. Md
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijad
a:gos. frios. 'Turas secas naturais e C1154
talizadas, glicose, goma de mascar, goro
duras, grânulos, grão de bica gelatina,
goiabada. geléias, herva doce berva
mate, hortaliças lagostas, línguas, leite(
condensado, leae em ,p45. legumes
conserva,lentilbas, linguiça, louro, nialin
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sumenticias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada macarrai, massa à tomate, mel e melado, nate, masØa para mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. notes. óleos comestivels, ostras, ovas.
pães, paios pralinés pimenta. pôs para
pudins. pickles, peixes. - presuntos, patês. petit-pois pastilhas. pizzas pudins:
ctiedos, rações balanceadas para anianais. requeijões, sal. sagú sardinhas,
sanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
frutas, torradas tapioca. tâmaras, talhatim tremoçO, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.° 741.535, de 24-3-1966
\ Fábrica de Roupas Brancas Fanisa
Limitada
São Paulo
dliLf

TANISA
Ind.
Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de yeatuáries
IS roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpargatas, anaguas, blusas.
botas. botinas, blusões, boinas. babadouros, bonés, capacetes. cartolas. carapuças casacão, coletes, capas, chales;
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calcas
d e senhoras e de crianças. calções. cal.
;as. camisas. camisolas. camisetas.
Cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
casacos, chinelos, dominós. achar•
pes fantasias. fardas para militares, colecaais. fraldas, galochas, gravatas, gor,
tos ogos de (ingeria. jaquetas. laquês
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias:
maiôs mantas. mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoar, pulover. pelerinas;
peunas. pouches. polainas, pijamas. punhos. perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
Susp ensórios. saidas de banho, sandálias,
nieteres, shorts. sungas. stolae ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 741.536, de 24-3-1966
Indústria e Comércio "Vidrotec" Ltda.
São Paulo

careiros: brocas, bigornas. baixelas.
bandeijas, bacias, baldes, blmbonieres;
bules; cadinhos. cadeados. castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para '')Jrtes, canos de
mearl, chaves de tenda chaves isglesa,
cabeções, canecas. cipos, cachepots.
centros de mesa. coqueteleiras• caixas
para acondicionamento de alimentos,
caldeirões, cacaralas, chaleiras, cafeteiras, conchas coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates. esgu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões. !vices, ferro para cortar
capim. ferrolhis, facas, facões, fechaclaras ferro comnrn a carvão, terutesras
lunis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro. frig:cleiras; ganchos.
areihas gar‘os. ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
jarras; machadinhas. molas para porta.
Molas para venezianas, martelos :larren as. matrizes: navalhas: puas; pás. pre.
gos, parafusos, picões,. porta-gelo; po•
seiras, porta-pão, porta-jóias, paliteiros
panelas. roldanas, ralos para p:as..rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dl arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr. taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Têrmo n.° 741.537, de 24-3-1966
Organização Técnica Contábil Sonlex
S/C. Ltda.
S'ão Paulo
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA CONTABIL
SONLE X S/C L T DA.
Nome Civil
Têrmo n.° 741.539, de 24-3-1966
Mordka Cyon Zalcman
São Paulo

eiras, maçanttas de porcelana, mante»
gueiras, molheiras, moringas, paliterms
edestais, pias, pires; polvilhadires:
porta-facas, pores, puxadores, receptáculos, sala:x.0s; serviço de chã; taças
para café, travessas, terrinas, orinóla
vasilhas, vasos sanitérios e xicaras
Termo n.° 741.544, de 24-3-1966
Idolo Comércio 'de jóias Ltda.
São Paulo

"IDOLO
Ind. Brasileira

Classe 13
Adereços de metais preciosos ,semipreciosos e scas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos, seml.preciosoa
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de 4antasia de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
Semi-preciosos bandejas de metais preciosos. berloques de metal preciosos.
'brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos.
Classe 21
carteiras de metais preciosos, colares
Serviços de lavagens de veículos
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Termo n.° 741.541, de 24-3-1966— contas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
.Alvaro da Cruz Picanço
fio de prata, fivelas de metais precioSão Paulo
•
sos cafeteiras de metais preciosos, tolas
jóias falsas. lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, palitos
de ouro pedras preciosas para jóias peClasse 28
dras semi-preciosas para 161a pérolas
Plásticos
e imitações de pérolas, pratos de atetais preciosos, serviços de chá e de café
Termos ns . 741 . 542, 741.543 e
de metais preciosos, serviços de licor
741 . 552, de 24-3-1966 •
de metal precioso. serviços de refrescos
Vintém Chopps e Aperitivos Ltda.
de metal precioso, serviços de saladas,
São Paulo
de frutas de metal precioso. serVços da
“TOSTIO"
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos. turibuloa de metal.
turmalloas lapidadas e vasos de
metais preciosos
Classe 41
Termo n.° 741.545, de 24-3-1966
Pimentões e beringelas recheadas, bataIndústria de Máquinas "Peck" Ltda.
tas fritas, maionezas, rizotos, lasanhas,
São Paulo
macarronadas, pizzas, saladas diversas,
feijoadas, arroz de braga, feijão, arroz,
bife a milaneza, bife a cavalo, raivoli,
gnocchi e churrascos
•i
Classe 42
Paia distinguir: Aguardentes, aperitiClasse 6
vos. an:z. bitter, brandy. conhaaue, cerMáquinas de costura
vejas. temei, genebra. gin. kumel, licores. nectar, punch pipermint. rhum
Têrmo ui° 741.549, de 24-3-1966
sucos de frutas sem álcool, vinhos, verMicroeléaica industrial Ltda.
mouth. vinhos espumantes, vinhos
São Paulo
quinados e tvh:sky
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceãmica.
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chã, de café.
de jantar, serviços de refrescos e de Para distinguir Classe 8
Os seguintes artigos elébebidas a saber: abajures de 'ampião. tricos: Rádios, aparelhos
de televisão,
açucareiros. apanha-moscas, bacias de pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelatr:na, bandeijas banheiras, biscoiteiras lhos de refrigeração. enceradeiras, asbidês. botijas, bules, cafeteira . canscas piradores de ps fogões, fornos e foga•astiçais, chavenas centros de mesa. reiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
ompoteira. cubosê, descansos de porca- balanças, ferros elétricos de engomar e
ana. escarradeiras, espremedores fileis nassar. batedeiras, coqueteleiras. exare.
funis, garra fas, globos, jard:neiras !ar- tnedores, liquidificadores elétricos, maos, Jarrões, lavadedos, lavatórios lei- quinas para picar e moer legumes e

"IPANEMA°
Ind. Brasileira

PLÁSTICOS
TRICOLOR

Ind. Brasileira

P
Ind.ja2ifeiltra

VIDROTEC
Classes: 8, 14, 15, 16 e 33
Expressão de propaganda
Termo n.° 741.538, de 24-3-1966
Fercoma Comércio de Máquinas e
Ferramentas Ltda.
São Paulo

Classe 11
rerrageas, ferramentas de tôda eSpécie
'tutelaria em geral e °latis aros de
'retal a saber: Alicates, alavancés. arIlliaclks de metal, abridores de latas
arame Ilsc ou farpado, assadeiras. açu

cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt 'ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
nalõs, mantas, mandribo, mastilhas, maletós, palas, penhoar. pulover, pelerina&
peugas, pouches, polainas, pijdanas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
uspensórlos. saídas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, stolas ou Mack&
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 741.540, de 24-3-1966
Pôsto de Serviços Ipanema Ltda.
São Paulo

EICROELETRICA
Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em garal: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
I-sotas, botinas, blusões, boinas, babalouros, bonés, cai' scetes, cartolas, cara,
puças, casacão, coletes, capas, aniles,
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carne, resistancias elétricas. fervedores,
estutas. ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar tefrigerado, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos _de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
-Corrente. tusivel, aparelhos fotográficos
cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-iours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.v 741.546, de 24-3-9166
Valitécnica Comércio Aparelhos
Domésticos
São Paulo

WAIITECNICA
Ind. BrasileirE.
Classe 33
Representações
Termo n.° 741.547, de 24-3-1966
Panificadora P..ilar Azul Ltda.
São Paulo

• "PILAR AZUL"
L' Indat

Brasileira

Classe
-Pão
, Termo n. 0 741.548, de 24-3-1966
Açougue do "Paco" Ltda. •
São Paulo

"PAÇO'
Ind. Brasileira
Classe 41
Carnes verdes
Termo n.9 741.550, de 24-3-1966
Oficina Mecânica Capuano Ltda.
São Paulo

"CAMARO"
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto..
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhõe&
carros, tratoree, carros-berços, carrosIanques, carros-irrigadores, carros. carroças. carrocerias. chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção, desli;guieiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freio& fronteiras para..veiculos, guidão,
locomotivas. lanchasniotoeiclos. molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas. navios Ônibus. para-choques.
Para lamas, para brisas, pedais, pantões,

rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque. radiadores para veículos
rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocinedee, vareta.. de contrõle do afowidor e
acelerador, troleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têrmo n.° 741.553, de 24-3-1966
Decoaesso Indústri ae Comércio de
' Gesso Ltda,
São Paulo

Ind. .Xacihaira

caras. colas a trio e colas çno incluvhs
Térnio n.° 741.558, de 24-3 66
em outras classes. p.na lluiradla para NI . A. R.° Engenharia e Codstrti,,e.
cortumes, para mar..eneiros, para sapa .- 1
Ltda.
teiros. para vidros pasta adesiva para
São Paulo
ri-tater:ai plástite e ingeral .
Têrmo n.° 741.554, de 24-3-1966
Auto Pôsto - Campo Limpo" Ltda.
São Paulo
.3
Classe .33
Construções e engenharia
"CAMPO LIMPO" Tê-nu on.° 741.559, de 24-3 66 .*
Ind. Brasileira
K Shashiki
Cia Ltda
São Paulo

Classe 47
"SITASHIKI"
Álcool motor, graxas, lubrificantes, gaClasse 16
Ind. Brasileira
Pesso e peças ornamentais de cimente solinas, refinada, querosene, óleos destinados à iluminação e ao aquecimento
ou gesso para tetos e paredes
Classe 21
Termo n.° 741.555, de 24-3-1936
Termo n.° 741.551, de 24-3-1966
Para Veie-Mos e suas, partes
Hotel
Finisterra
Lida.
Indústria e Comércio SerimatiC Ltda.
inteurdia ••,. Aros oara biciJetas, auto.
móveis. n, iro-caminhões, aviões, amorSão Paulo
São Paulo
tecedores alavancas le câmbio. parcos,
'regues rv-acos para veiculo& bicicle"FINUT ERRA "
"SERIMATIC "
tas, carrini),» ' 10 mão e carretas camibrasileira
Ina.
nhonetes cLrros ambulantes. camba-Iões.
Ind. Brasileira
:arras, tratores carros-berços. carrosClass( 33
Classe 28
mnques. CaEr n vs irriqadoes. carros, cara
Serviços
de
hospedagens
Para distinguir: Artefatos de material
aças. .carrocerkis chassis, chapas Ciro
plástico e de nylon: Recipientes fabricuia; es para venallos, cubos de veículos,
Termo n. v 741.556,, de 24-3-66
cados de material plástico, revestimencorrediços para veiculo& direção. desliIndústria e Comércio de Tintar.
tos confeccionados de substâncias ani-ladeiras. estribos, escadas rolantes. ele..
Vernizes Corfix Ltda.
mais e vegetais: Argolas. açucareiros.
',adores "rara passageiros e para carga,
São
Paulo
armações para 6cclos. bules, bandejas.
.ngates para carros, eixos de direçâo,
bases para telefones, baldes. bacias bolfreios, fronteiras para veículos. guidão.'
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,'
sas. caixas, carteiras, chapas, cabos
4,'"; ORPI X"
motocicletas. motocargas, moto furgões,
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
„Ind. Brasileira
manivelas. navios, ónibus. oara-chonues.
caixas para acondicionamento de alioara-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
mentos caixa de mater:al plástico para
-odas para bicicletas., raios para ble,clem.;
baterias, coadores, copos, canecas, conClasse 1
:as. reboaue, radiadores para veículos,
chas, capas para álbuns e para livros
Tintas e vernizes
rodas vara veículos. selins. &ic.clos, ci.
cálices, cestos, castiçais para velas,
Têtmo n.9 741.557, de 24-7-66
rantes para veículos. vagões, • veloopeo
caixas para guarda de 'bicos, cartutes, varetas de contrôle do atogador
Confecções Net Ltda,
chos, coadores para chã. descanso para
acelerador. tróleis. troieibus. ,.?araes de
São Paulo
pratos, copos e copinhos de plásticoos
carros, roletas tiara carros
para soraetes, caixinhas de plástiel
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
Têrtno
n.9 741.560„ de 24-3-66
" NET"
garfinhos de plástico para sorvetes for.
Forragens e Rações Leste Ltda.
Ind.
Brasileira,
minhasdt plástico para sorvetes, discos,
São Paulo
ernbreagen de material plástico. embalagens de material plástico para sorveClasse 35
res. estojos para objetos, es pumas de
In"k.Baa'Rie"ira
nylon, esteiras, enfeites para automó- Para distinguir: Artieris de vestuários
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos,
veis, massas anti-ruidos. escoadores de
Classe 41
pratos, funis, fôrmas para troces. fitas aventais. alpargatas. anáguas. blusas.
Rações, milho e fubá
bababotas,
botinas,
blusões,
boinas,
para bolsas, cas. guarnições guarniTêrm on.° 741.561 ,de 24-3-66
nições para porta-blocos, guarnições ouros, bonés. capacetes. cartola& carapara Ilquidificadores e para batedeira! puças. casacão. colete& ca pas, c.hales A Especialista dos Móveis Indústria 1
cachecol&
calçados,
chapéu&
cintos.
Comércio Ltda,
de frutas e legumes, gcarnições de maSão Paulo
terial plástico para utensílios e eibletos. *tias. combinações, corpinhos, calças
quanfições para bolsas, garfos, galerias de senhoras e de crianças. calções. calA ESPECIALISTA
para cortinas, ferro laminados, plás- as. camisas. camisolas. camisetu.
cuecas.
ceroulas,
colarinhos.
oleiros
DOS WCATEIS
ticos. lanche:res, mantegueiras, malar
safas, casacos. chinelos, dominós, acharInd.' Brasileira
orinóls.. prendedores de roupas. puxado- ws. fantasias. fardas para mi litare& co.
es de móveis, pires, pratos palitei- 'egials, fraldas, galochas, gravatas, gorros. pás de cosinha, pedras pomes arti- ros. logos de linnerie. 1a/1e -1s laquês
Classe 40
gos protetores para documentos pu- luva& ligas. lenços, mantas. metas. Móveis em geral, de metal, vidro, de
xadores de água para aso doméstico. uaibs. mantas, mandrião, mantilhas.' pa- aço. madeira, estofados ou não, inchs•
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas. egis. palas. penhoar. pulover. pelerinae. sive móveis para escritórios: Armários,
porta-documentos, placas, rebites todi- aeugas, pouche& polaina& pliarnas. ptsnhas, recipientes, stmortes. suportes Pare nhos, perneiras, quimonee. regalos. ar:Mear para banheiro e para roupa*
guardanapos, saleiro, tubos. delas, robe de chambre, roupão, sobretudo& usadas, almofadas, acolchoados par$
móveis, bancos, balcões), banqueta/.
tubos para ampolas. tubos para serin- suspensórios, saldas de banho. sandália& bandejas domiciliares, berços biombo%
gas, travessas, tipos de material plás- sueteres. shorts, sungas. stcla ou siada. cadeiras, carrinhos para chá e
café,
tico sacolas, sacos, saqu:nhos, vssilha.
toucas, turbantes. ternos, uniformes
conjuntos para dormitórios, conluntoi
mes para acondiciinamento, vasos, sie vestidos
para atila de Jantar e sala de VIMA&

3944 Quarta-feira 14

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

Seterbbro de 15

n••n•••n=71n•n•n•••••n•n•.,

MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias gara o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento'
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg arem prejudicados com a concessão do registro requerido

toniuntos para terraços, jardim e praia, massiças, rodízios, revestimentos de mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas, para bolsas, 'aeas guarrukoes, guarna
tom iras de armamos e .gabinetes para borracha, rodas de borracha para mó- sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de !ações para porta-blocos. guarnições
Copa e casinha. camas, cabides, cadeiras veis, sanfonas de vácuo, suportes de 'trutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha- para 1:quidificadares e para batedeiras
giratórias. cadeiras dz. balanço, caixas -autor. sapati-s do pedal do breque, re rim. tremoços. tortas, tortas para ali- de trutas e legumes, gcartnções de mamento de animais e aves, torrões
terial plástico para utensilios e eibjetos,
da rarhos, colchões, colchões de molas. sembaio e isolador, suportes, semi.

dispensas. , divisócs. rhvans discotecas
de made ra. espreguiadeiras, escrivaninhas estantes, guarda-roupas, mesas,
snearaas rnesinhaa para rádio e ,iCV15àz) mesinhas para televisão. moiduras
para quadros. porra-retratos, poltronas
Doltronas-ca ma... prateleiras. porta-chapaus. sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmos ns. 741.562 e 741.569, de
24-3-66
"Livras" Livraria e Papelaria Ltda.
Sio Paulo

"LIVRVS"
Ind.. Brasileira
Cl see 32
Para disanguir: Albuns, almanaques,
anaários, boletins. catálogos. jornais,
livros peças teatrais e cinematografa
cas. programas de rádio e • televisão.
publi..acãe . . revistas, toIhmh p s impressas e programas circenses
Classe 32
Livros
Têrmo n.° 741.563, de 24a3-66
Distribuidora de Borracha -Âvenida
Ltda.
São °atilo

'."AVENIDA"
Ind.. Brasileira
Classe 39
rara distinguir: Arte tatos de borracha

borracha, artefatos de borracha para
;veiculas. artefatos de borraçha não inchados em outras classes: Arruelas. ar
gotas. amortecedores. assentos para ca&iras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas cre estabilizador buchas,
bu, has para jumelo. batente de porta
batente de chassis, bicos para mamadeiras. braçadeiras, bocais, bases para teletones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas. cor
dões massiços de borracha. cabos para
ferramentas chuveiros. calços de bor
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa calços de borracha p ara máquinas, copos de borracha
para freios. dedeiras. desentupideiras
, discos de mesa. descanso para pratos.
encostos, embolas. esguichos estrados
esaonla,s de borracha em quebrulacto
para orneiras. fios de borracha lisos
fôrmas de oorracha. guarnições para
automóveis. ouarniçôes para veiculas.
/ancheias para escolares. lâminas de
braracha par; degraus. listas de borracha. manoplas macanatas. prateio
res Para oaradamas. protetores .de
para-choques pedal do acelerador. pe.
dal de aa-tida. petas Para businas
pratinhos pneumáticos pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas

toucinho e vinagre
pneumáticos, suportes de câmbio. santonas de partidas, saltos, solas e solados
Termo n.° 741.566, de 24-3-66
de borracha. surdinas de borracha para Indústria e Comércio de Produtos Aliaplicação aos % los telegráficos e telefômentícios A Lisbonense Ltda.
nicos. travadores de porta, tigelas
São Paulo
tigelas, tampas de borracha para coutagõtas. tiras de borracha para elnaoração de substâncias aaimicas
L LISBONENSE
Ind.. Brasileira
"Têrrno n.° 741.565, de 24-3.---66
Ioão-Ferreira da Silva
Classe 41
Amendoim cruz e torrado, batatas fritas,
São Paulo
castanha do Paráá, amêndoas, noxes e
camarões fritos
Têrmo n.° 741.567, de 24-3-66
INDUSTRIA E
Depósito de Retalhos Metropeso Ltda.
CORROI° DD •
São Paulo
TACOS PARA
TODOS*
11METROPES09
Classe 16
Tacos
Têrmo n.° 741.564, de 24-3-66
Pereira 6 Beleoni
São Paulo

Ind. Brasileira

guarnições para bolsas garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lancheaas, inantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas, puxadares de móveis, pires. pratos paliteiros. pás de casinha, pedras pomes ard-•
gos protetores para documentos puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-fiques, porta-notas,
Porta-documentos placas, rebites rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, sagu:nhos. vasilha.
mes para acondiciinamento, vasos, xi.
caras. colas a trio 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
Têm° n.° 741.571, de 24-3-66
Casa Sandra Roupas Ltda.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, teci
dos para confecções em geral. para
"SANDRA"
tapeçarias e para artigos de cama e
Ind..
Brasileira
mesa: Algodão, alpaca. cântano cetim
"CANDINTIO"
caroa. casimiras fazendas e tecidos d
Ind.. Brasileira
lã em peças, luta. lersey; linho; mama
Classe 36
paco-paco; percalina; rami; rayon; seda
natural: tecidos plásticos. tecidos im- Para distinguir: Artigos de vestuários
Casse 41
permeáveis, tecidos de pano couro e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas. blusas,
veludos
Dotas, botinas, blusões. boinas, babaAlcachofras; aletria, alho, espargos
Têrmo n.9 741.568, de 24-3-66
louros, bonés, capacetes. cartolas, caraaçúcar. alimentos para animais, amai s
amendoas, ameixas, amendoim, araruta Manufatura de Plásticos Minister Ltda. ouças, casacão, coletes, capas. cindes,
São Paulo
cachecols, calçados. chapéus, cintai,
arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azeicintas, combinações. corpinhos. calças
tonas banha, bacalhau. batatas, balas,'
ã senhoras e de crianças, calções. calbiscoitos, bombons, bolachas. baunilha,'
ças. camisas, camisolas, camisetas,
"NINISTER"
café em pó e em grão, camarão, canela)
alecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Indarasileirà
em pau e em pó. cacau. Carnes, chá,
pes, fantasias. tardas para, militares, co.
caramelis chocolates. confeitos, cravo
largais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
Classe 28
cos. logos de lingerie. laqueias. Impai.
' li mentirias. cro q uetes, compotas, cangica coalhada. castanha, cebola, condi- Para distinguir: Artefatos de material •uvas, ligas, lenços, mant5s . meias.
/miem. mantas. mandrião, mantilhas, pa.
mentos para alimentos. colorantes. plástico e de nylon: Recip:entes fabri- etós. palas. penhoar. pulover, catarinas,
chouriços, dendê. doces, doces de liv- cados de material plástico, revestanen- leugas. ponches, polainas, pijamas. taaa
ras espinafre essene.as alimentares, em- mais e vegetas: Argolas. açucareiros. aboli, perneiras, gulmonos, regalo,.
padas, ervilhas, easovas, extrato de toê- armações para bulas, bules, bandeias, robe de chambre, roupão, sobretudos.
mate, farinhas alitnenticias. favas fé- hases para telefones, baldes. bacias, bol- suspensórios. saldas de banho, sandálias,
culas, floms, farelo, fermentos, feijão sas, caixas, carteiras, cliapasa cabos sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
f:gos frios. ruras secas naturais e cris- para ferramentas e utensílios. cruzetas. tuler, toucas. turbantes. ternos, uni,*
aalizadas. glicose, goma de mascar, gor- caixas para acondicionamento de aliformes e vestiJos
duras, grânulos, grão de bici gelatina, mentos, caixa de n.ater:al plastico pare
Tèrmo
n.° 741.574, de 24-3-66
goiabada. geléias. herva doce herva ',aterias. coadores, copos, canecas, conmate, hortaliças lagostas. linguas, leite chas, capas para álbuns e para livros L. M. L. — Livraria e Papelaria Ltda.
São Paulo
condensado. le:te em pó. legumes em cálices, cestos, castiçais para velas,
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas- caixas para guarda de fbletos, cartasas alimentícias. mariscos. manteiga. abas, coadores para chã. descanso para
L 11 L
margarina. marmelada Macarral. mas- pratos. funis, fôrmas para doces. fitas
Ind.
Brasileira'
Para
sorvetes.
colherinnas.
pasinhas,
sa de tomate. mel e melado. mate, massas para maigaus. molhos, moluscos g arfinhos de plástico para sorvetes for.
mostarda. mortadela, nós moscada. no- minhas dt plástico para sorvetes. discos,
Classe 32
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas. Ingeris de mater:al plástico para sorvenâes. paira pralines pimenta. nós para tes, estolas para objetos. es pumas de Pare distinguir: Almanaques, agendas,
pickles. pei xes, presunros. pa- nvlon esteiras. enfeites para automó- anuários, álbuns impressos, boletins capeEt-pois
pastilhas. pizzas pudim: veis, massas anti-ruldos. escoadores de tálogos, edições impossas. revistas. 6r.
ies.
queijos. rações balanceadas para ani- pratos, copos e copinhos de plásticoos nãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas, peças tes.
traia • cinematográficas programas
circenses
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50

