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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 173

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dia 9 de setembro de 1966
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

Portaria 3/no de 11 de julho de 1957
(Retificação de 25-7-19661
Apostila
City Patentes e Marcas Ltda . , Agente de Propriedade Industrial a que se
refere' a presente portaria, passa a ser
representada, exclusivamente, pelos sócios: Giuseppe Antonio DellIAbaddia
Irá Arapoá Ladeira da Fontoura, que
também se assina Irá da Fontoura todos satisfazem as exigências do artigo 8 9 do Decreto-lei n9 8 . 933, de
26 de janeiro de 1946.
Rio de Janeiro, 26 de a gOsto de
1966. - Luiz Roberto Salgado Candiota, Diretor-Geral.
Diversos
(iuilherme Ferro Pacheco - no pedido de npmeação para seu preposto
a Srta . Eliane Magali dos Anjos Nascimento. - Indefiro o pedido.

Expediente do Diretor Geral
Dia 9 de setembro de 1966
Despachos em reconsiderações
O Sr. Diretor Geral deu provimento
aos pedidos. de reconsiderações interpostos nos processos abaixo mencionados a fim de reformar as decisões anteriores:
Termos:
NP 84.873 - mod . utilidade: "Nova
e original configuração em saltos para
galçados de senhoras" - Requerente:
Erik Victor Emil Rober Christensen .
- Processo deferido,
N 998.952 - Priv.. invenção: "Prog esso de fabricação de torta resultante
clarificação do caldo de cana" Requerente: Lorenzo Rodrigues Paten
tes. - Processo deferido.
N° 99.471 - priv.. invenção: "Almofadas, travesseiros, colchões e equivalentes. - Requerente: Dunlop Rubber Co. Limited - Processo deferido.
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N° 119.548 - Modelo de atai.
dade: "Noivo tipo de trançado para
calçados em geral" - Requerente:
Antonio Franco Ventre - Recorrente:
Calaados Terra S. A. Processo
indeferido.
N 9104.471 - Priv. invenção: "Bi- vez que o mann° deo entrada no
co. de mamadeira" -• Requerente: I DNPI em data anterior à informação
N 9 128.260 - Modelo de' utiliAtlante S. A. Indústria Médico Aaion- do Chefe da ST-I a fls . 18v., não dade: Um ruivo modelo de válvula
tendo sido anexada aos autos por fa- de escape- e de admissão ou aspiração
tológicas. - Processo deferido.
N 9 122.609 - Mod . industrial: lhas deste órgão.
para pulverizador motorizado" - Re"Vitrina refrigerada" - Requerente:, N9 106.333 - Modelo fridustrial: querente: Marukyu Indústria de MáEkipafrio S. A. Indústria e Comércio Novo tipo de copiador e duplicador quinas Agrícolas Ltda . - Recorrente:
de Refrigeração. - Processo deferido. a álcool" - Requerente: Siginund Zol- S. Imai S. A. Comércio Importação e
N° 122.608 - Mod . industrial: linger. - 1) Proceda-se ao desmem- Exportação. - Processo indeferido.
"Niivo modelo de conservadora para bramento deste teimo n° 106.333 da
N9 97.802 - Priv. invenção:
sorvetes com mostruário" - Requeren- patente modelo industrial 2.756 e ter"Aperfeiçoamentos no dispositivo de
te: Ekipafrio S. A. Ind . e Comércio. mo 80.740 em anexo, para que cada
suspensão de cabines de caminhões" -de Refrigeração. - Processo deferido. um tenha seu andamentd, conforme neRequerente: Miguel de Souza Braga
N° 84.955 - Priv. invenção: cessidade apontada no p arecei , . da D. - Recorrente: International Harvester
Aperfeiçoamentos em gavea de estojo Jurídica. 2) forno sem efeito o des- Máquinas S. A. Processo indefe.
mostruário Para linhas e fechos" - pacho de deferimento de lis. 9, publi- rido.
Requerente: Linhas Corrente S. A. - cado em 26-4-61 a fim de que se pu,
O Sr. Diretor Geral negou proviblique os pontos caracte asticos e o
Processo deferido.
mento aos pedidos . de reconsiderações
N 9 94.744 - Priv. invenção: clichê.
N 9 102.196 -- Priv. invenção: interpostos nos processos abaixo men"Assadeira acessória para. fogões"
Requerente: Rheem Metalúrgica Ltda. "Fechadura de embutir coai cilindros de cionados a fim de manter as decisões
fechadura em ambos os lados Re- anteriores:
- Processo deferido.
N° 104.683 -• Mod . utilidade: querente: Th9 , Yale ii Towne F, F.
N° 97.129 - Priv. invenção:
"Um novo tipo de dobradiça de mola Co. -• Pry sttsso deferido.
"Conjunto de peças para ancoragem
para portas em geral" - Requerente:
N 9 110.904 - Priv. invenção: de cabos" - Requerente: Empresa meMóveis de Aço Fiel S. A. - Processo ' Aperfeiçoamentos no traneootte de tropolitana de Engenharia Ltda . deferido.
material pulveroleato" - Requerente: Recorrente: Fundição Tupy S. A. N 9123.204 - Modelo industrial: I rivellato 3. A. Engenharia .indústria Processo deferido.
"Nova ornamentação aplicada a cabos e Comércio - Rt querente: Biselli S. A.
N° 107.752 - Modelo de utilide talheres em geral" - Requerente: Viaturas e Equipamentos Industriais,
dade: "Novo tipo de abraçador mecâMeridional S. A. Comércio e Indús- -- Reconsidero- a despa,:ero de dêerinico para tubos em geral" Reguetria - Processo deferido.
mento de fls. 1 '5 remetend;-se .éstes rente: Auresnede Pires Stephan - ReN 9 130.512 - Itodelo industrial: autos à S. P1,, para pu k lieação deste corrente: Fornasa S. A. Ind. e Co"Desintegrador de ossos" - Reque- despacho: 3 P egtlir eneaminhe?se à D mércio. - Processo deferido.
rente: Organização Otto Pecego Ltda. Patentes para o e-ame da cd.,.e ao
Têrmo 114.004
priv.
invenção
-• Reconsidero o despaeho . de indefeN° 90.394 - Ptiv. invenção' Original disposição em sofá cama"
rimento publicado no D. O. de 12 de "Estrutura de treli s a para renome" -- Requerente: Pontes S.A. Inclás•
junho de 1964 a um de que o recesso Requerente: lasiehauf Tra'.1e- Ca. - tra de Móveis Artísticos - Recorseja regudarizado . Notifique-se, a par- Recorrentes: Trivellato 5. A. Enge- rente: Armações de Aço Probel S.A.
te para dizes se requer patente cento nharia Indústria e Conterei °
- Mas- - Processo deferido.
moerei° industrial ou como modelo de sari S. A. Indústria de Viaturas Têrmo 118.498 - Modêlo indusutilidade, após o que deve se, encami- Fru.ehauf Trailer Co. - Processo in- trial "Nõvo modèlo de cafeteira" -..
exame
técnico.
a
I
.
nhado
Requerente: Wilson Nunes - Recordeferido.
N° 130.759 - Medeie induatriai:
rente: O espólio de João Batista Ce•
"Novo modelo de capa orotecora para I N° 128093 - Priv. . invenção: zar dos Santos - Processo deferido.
discos fonográficos" Requerente: i "Gase tubular para finalidades princiTêrmo 125.796 - Priv. invenção
Nilo Santos Pinto. - Reconsidero o palmente cirúrgicas e seu meio de apli: "Aperfeiçoamentos em panelas de
cação"
Requerente:
Alcides
Sant
despacho de deferimento a fim de que
pressão" - Requerente: Salvador
Ana
Recorrente:
Johnson
6
Johnson
sejam publicadas os novos pontos caPeluso Basile - Recorrente: F. Cado Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda. Imano & -Cia. Ltda. - Processo deracteristicos
Processo indeferido.
ferido.
N° 128.303 - Priv.. invenção
N 9 112.327 - Priv. invenção.
Têrmo 142.613 - Privilégio invenProcesso
e
instalação
para
temperar
•
v•dro plano" - Requereate: Safety "Aperfeiçoamentos em sacos testeis ção - "Ap erfeiçoamentos em reciplGlass Indústria e Comércio de Vidros para acondicionar produtos oulvurulen- entes aplicadores em líquidos" liqui- Requerente: Juan Miret Soler Ltda . Recorrente: Sai, ta Lúcia Ceis- tee: granulares e eveatua'aaente
.
Recorrente: Blaise Jean Tenidis no
seu,
efeito
o
des:
taia Ltda . - Te
dos - Requerente • Andeis kalmar e Processo deferiWo.
pacho de deter) mento pubi.cado eia
Alberto Carlos Esswein - Recoerente:
Têrmo 119.352 - Modêlo industrial
de junho de 966 para que seja apre- , Plastifon S. A. Plásticos e Derivados. - "Nôvo .
modélo de cadeira anatóProcesso
indeferida
.
dado o adita .1.eato à onasieão, lime
mica" - Requerente: Manoel Hen•
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deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPRRTAMERTTO DE . MPREMSÂ IM@KMA6
jornais, diariamente, até às
D935NQ-`a - =A%
25 horaq.
ALBERT • DE BROTO PERORA
- As reclamaçães pertineil.
Go-am.o ad ci/le› 00nocagSe
od cp uca.coAçacio
les à matéria retribuída, nos cmdan ao ()noviça
FLOREANO CUMARAES
FZRREIRA ALVES'
casos de erros ou 017a12AUS,
deverão ser formuladas pe7
DII ÁR uo o Ft c oAL,
escrito, à Seção de Redação
onçace coe
das 13 às 16 horas, no ifleláXio
pubiloldado do onpodlonno do tDopc.,^Zton-r,:ne0
ano até 72 horas após a salda
CàOolortu g do • Propr,ododo induoQrlat do C5tnIotór00.
• do !nein:arco o Cornõralo
dos órgãos oficiais.
cno
Vickno
do Departamento de Senprostoo Nastenâ
eco
- Os originafs deverá-o sa-Ucieeta'ugrafacios c auienncados, ressalvadas, por quem de
ZSSINATURAS
direito, rasuras e eznendas.
- Excetuadas o para
;
FuwanfAmtig
cetcrior, que serão sempre awhaampEo (3 PARTICULARES
Capital o linteriorg
Capital o interior:
c:zum-is, as assinaturas poderU00
Cr@
Semestre
o
o o
Semestre
o
o
o
Or e. @ MOO
Ce-ãO tomar, em kudquer
9.0110
ex-0
Ano
o
.2
a
,)
O
112.000
CR
Ano
o
o
UFA
dpoca, por seis meses ou
Exterior:
en0.
Uzieaw g
iCs. 23.000 Ana O O O o oo Crg 20.020
- As assinaturas =deu 4.ao o u o .
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
véo Impressos a número do dos jornais, devem os do.
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinantes providenciar a eco.
pectiva renovação com anteOcs a ve,ificação do prazo de ano em que findará.
c2alidade de suas assinaturas, â fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
na parte superior do endereço continuidade no recebimento (30) dias.
GOQC10 c2
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'angir-se-éo w asálnatura
anuais renovadas até 28 . de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
fim de possibilitar e
PeirdeSSCE de calores acompauzhados do esclarecimentos
quanto e sua aplicação, soll.
citamos usem os Interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favos
do Tesoureiro do Deportu.
árijfigõ ás imprensa Eaeionú.
- Os aula.2ementos
g, es dos órgãos cficiais só sc
fornecerão aos assinantes v::3
as collWarem no aio e)..e
eincura.
- O fuaciondre
federal, para fazer jue ao de-g
conto indicado, deverá pravas
esta condição no aio da aseinaeura.
• O custo de sada azem.
piar atrasado dos órgãos °fi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr3 5 se do rac;»
mo ano, e de Cr8 £(0 por -ano
decorrido.

Cerâmica Sanitária ?oreelite
Ligues da Silva Jr. - Recorrente: orelhas" - Gaspar Augusto Macha- cedo a prorrogação para o 49 e 59 (prorrogação da patente 8.697 mod.
triênios,
nos
termos
do
art.
42
do
do
(requerente)
Processo
indeAtlante S.A. Ind. Médico °doutoIndustrial).
ferido.
código.
lógicas - Processo deferido.
Leonel Celestino de Couveia (prorTermo 122.285 - Pri •Klégio de Té\mo 129.728 - Modelo industrial Metalúrgica São Nicolau S.A. (no rogação da patente 3.100 mod. inInvenção - "Direção de veículos - "Nôvo modelo de sapato" - Re- pedido de desarquivamento da pa- dustrial).
motorizados para- acionamento ma- querente: Ancora Indústria e Comér- tente priv. invenção termo 154.708)
Mial e por fôrça auxiliar" - Reque- cio Ltda. - Processo indeferido.
- Em face do parecer da SEFP con- Rod Bel S.A. Ind. r.) Comercio
rente: Zahnradfabrik Friedrichsha- Têrmo 137.876 - Modelo indus- cedo o desarquivamento a fim de (prorrogação da patente 3.707 mod..
fen Aktiengesellschaft - Recorren- trial - "Embalagem mostruário pa- que o processo possa ter seu pros- industrial).
Metalúrgica Albion S.A. (prorrote: Indústria Gemmer do Brasil S.A. ra meias - Requerente: Indústrias seguimento normal.
Renhidas Titan S.A. - Processo ingação da patente 3.719 med. indus- Processo deferido.
157.909
Leon
Brodovolskv
N
9
deferido.
1\T 9 123.667 - Privil. de invenção
Arquive-se o processo de acôrdo com triai).
Ivan Lobo Teixeira de Barros
"Dispositivo mecanizado para Termo 100.460 - Priv. de inven- o art. 17 letra C do código.
(prorrogação da patente 3.725 mod.
guiar - Requerente: Monroe Auto ção - "Processo para a produção de
Pquipment Co - Recor rente . In- argamassas concretos e peças pron- Foram mandados prorro gar de Industrial).
dústrias Gemmer do Brasil S.A. - tas de concreto" - Requerente: Al- acôrdo com o artigo 42 do código as Protetores Cible do :i'srasil
(prorrmacão da patente 3.734 mod.
Processo deferido.
bert Holtzmann - Processo indefe- seguintes patentes abaixo menciona- Industrial).
das:
rido.
Têrmo 109.106 - Priv. Invenção
Moplast Moldagem de Plásticos LiTermo, 104.372 - Modelo de uti- Mirabel Produtos Alimentícios S.A. mitada
- "Sistema de reprodução fonográ- lidade
(nrorrog ação da patente 3.746
(prorrogação da patente 2.431 mo"Prateleira
desmontável
fico estereofônico" - Requerente: com prancha travada" - Requeren- delo industrial)
mod. Industrial).
Rádio Corp Of América - Recor- te: Archimedes Thurler - Processo
Fábrica de Enceradeira Comercial Eletro Indústria Walita Sociedade
rente: Indústrias Elétricas e MusiBandeirante Ltda. (prorrogação da Anônima (prorrogarão da patente
cais Fábrica Odeon S.A. - Proces- Indeferido.
3.758 mod. industrial).
patente 2:481 mod . Industrial) .
Exigências
so deferido.
Fábrica de Enceradeira Comercial Eitel Eichhorn (prorrogação da
Termo 128.146 - Privilegio inven- João Maggion (no pedido 'de res- Bandeirante Ltda. (prorrogação da patente 3,761 mod. industrial).
Salvador Peluso Basile (prorrogação - "Aperfeiçoamentos em cerre- tauração
na netente privilégio inven- patente 2.482 mod. industrial).
gatudo" - Requerente: Trivellato cão n9 7E5.061)
ção da patente 3. 008 mod. tildas.,
Notifique-se
o
Otto
Felts
Dela
Roca
(prorrogação
S.A. Engenharia Indústria e Co- do prazo improrrogável de 30 dias
da patente 3.431 mod. Industrial).
Prado S.A. (prorrogação
mercio - Recorrente: Fruehauf do sr.
João Maggion, para que, dentro A az P. Pears Limited (prorroga- daCristais
patente 3.846 mod. indistrial) .
Brasil S.A. Ind. de Viaturas - dede
Diário Oficial ção da patente 2.526 mod. induspublicação
no
Karl Stegmann (prorrogação da
Processo deferido.
este despacho, devolva ao DNPI o trial).
patente 3.860 mod. industrial).
Termo 107.363 - Priv. invenção certificado n9 75.061 para que se reUnilever Limited (prorrogação da Indústrias Kappaz S.A. (prorro"Aperfeiçoamentos em ou relati- gularize este processo.
da patente 3.865 mod. indusGos a fusão de materiais zincíferos NO 130.514 - Organização Otto patente 3.443 mod. Industrial). da gação
trial).
em alto forno" - Requerente: Me- Pêcego Ltda. - Cumpra a parte as Jassuo Kitaguti (prorrogação
J. A. Amaral Gurgel (prorrogatallurgical Processes Limited e The exigências formuladas no parecer da patente 3.470 mod. industrial).
ção da patente 3.889 mod. indusietional Smelting Co Limit2(1 am- D. Jurídica.
Bozzano S.A. Comercial Industrial trial).
as comerciando sob o nome Metale Importadora (prorrogação da pa- Alembert Tedeschi (prorrogação da
Diversos
Eurgical Development - Recorrente:
tente 3.628 mod. industrial).
patente 3.871 mod. industrial).
Tadaoya Indústria e Comércio S.A. Texthold A G (no pedido de paNo do Comércio e Indústria de Lares Produtos Domésticos Ltda.
- Processo deferido.
gamento de anuidades na patente Novidades Domésticas Ltda. (pror- (prorrogação da patente 3.873 mod.
N 9 96.760 - Modelo de utilidade 59.183) - Proceda-se a averbação
Industrial).
rogação da patente 3.675).
==. "Aparelho elétrico de visão e au- das
anuidades pagas com relação a Fábrica Real de Garrafas Térmicas Monitora S.A. Ind. e Comercio
aição" - Requerente: Rubens Fran- patente
n9 59.183.
Ltda. (prorrogação da patente 3.685 (prorrogação da patente 3.700 mod.
cisco Lucchetti - Processo indefeindustrial).
Tranquillo Giannini S.A. Indús- mod. industrial).
Salvador Peluso Basile (prorroga- Remington Rand do Brasil S.A,
tria
de
Instrumentos
de
Cordas
(no
Termo 72.481 - Modelo de utili- pedido de prorrogação da patente ção da patente 3.690 mod inclua, (prorrogação da patente 3.884 mod.
Industrial).
gade - "Nova disposição em biri(5- mod. Industrial n9 1.460) - Con- trial).
Calo com haste para suporte nas
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ervy S.A. Cerâmica Industrial • No 493.779 - Borore - Antônio
N9 497.411 - Acro - Laboratório
N9 417.908 - 9 de Abril - Auto
Osasco (prorrogação da patente Barbosa - Classe 21 (com exclusão Climax Sociedade Anônima - Clas- Pôsto
9 de Abril Limitada - Clas35 mod. Industrial).
de alavancas de câmbio, carrinhos se 8.
se 38.
osé Avelino Gonçalves Filho e para máquinas de escrever e velocíNo 497.415 - Acro - Laboratório
No 479.757 - Cidade Azul - Viacito
érico de Oliveira Borges (prorro- pede).
Climax Sociedade Anônima - Clas- Cidade Azul Limitada - Classe 21.
âo da patente 3.892 mod. inclusse
29.
.
No 481.687 - Amadorismo em New
NO 493.799 - Aicas - Metalurgica,
a).
Limitada - Classe 11 ',com exNo 497.416 - Acro - Laboralórid vista - José Antônio Fassina - ClasMillus Comércio e Indústria de Aicas
clusão de alfanges e lacres de segu- Clímax Sociedade Anônima - Clas- se 32 (com exclusão de agendas).
apas S.A. (prorrogação da paten- rança).
se 32.
No 482.098 - Lua Branca - Res3.893 mod. industrial).
NO 496 025
Phytoactin - Pabst
No 497.497 - Andraus - Indústria taurante
Lanches Lua Branca IA..
, anex S.A. Indústria e Comércio Brewing C. - Classe 2.
de Tecidos Andraus Limitada - Clas- mitada - eClasse
a8.
N O 495.117 - Eurephon - Attilic se 23 (com exclusão de fitas -- clas.orrogacão da patente 3.890).
NO 482.103 - Flor de GuarulnOs
3 anex S.A. Indústria e Comércio Masenello - Classe 8 (com exclusão se 24).
Flor de Guarulhos Limitada .4
No 497.520 . - Léa - Ind. e Con- Bar
torraga rão da patante 3.902 modê- feita pela seção).
Classe 38.
NO 495.428 - Biscoiteste - Reclarn feccões Lea Limitada - Classe 36.
i ndustrial) .
N O 486.863 - Varam - Lanifício
NO 497.534 - Archimedes - Arcs Parfums Scan Desses (pror- Publicidade Limitada - Classe 32
caaão da patente 3.915 modêlo in- (com axcl usaa de cartazes e painéis)' chimedes Metalúrgica e Decoração Li- Varam S. A. - Classe 1 (com exclusão de tintas).
mitada - Classe 40.
publicitários).
strial) .
No
497.552
Jornal
de
Itapecerica
487.418 - Os Jagunços - MóNo 496.134 - Marbono - Pôstc - Celso Mesquita Leite - Classe 32. rioN9
r'a/ aador Palmo radie (nrorro gaLati ni - Classe 3a,.
da patonte 3.921 rocciêlo indus- Garagens Marbono Limitada - ClasNo 0 i' a .916 - Portil - rditora PorNo 497.5$91 - Antibiophilus Cen • til LInItada - Classe 32.
se 47.
N9 495.328 - Bacellar - L. S. Ba- tre de Lyophilisation Pharmaceutique
:"ostav F. Gerdts K. G. (nrorroNO 489.488 - Anhembi - Bar e
r. ao rIa pafente 3.928 modelo in- cellar Couto - Classe 41.
Lyocentre - Classe 3.
Anhembi Limitada - ClasNO 497.596 - Folies - Affifo Aba° Lanches
N9 496.604 - Hacowa - Heberlein
se 38.
Francisco - Classe 36.
'Ar a i Standard s.
P,
A.
(nrorroaa- & Co. A. G. - Classe 36.
No 489.648 - Nobel - Joa.catim
NO 497.633 - Dulcina - Dulcina
da patente 3.939 modêlo inclusN9 496.'136 - Bade - Cia. Gera Pedreira
- Classe 36.
cante
Cordeiro Ferrão - Cla ,se 38.
a]) .
de Indústrias - Classe 8.
- NO 497.695 - Fagundes - PanifiNo
489.851
- Cantina do Be'am No 497.113 - Prada - Companhia cadora Fagundes Limitada - Clas- Bar. Rastaurnate
ci n . Indlistrial de Consarvas
C a ntina do Belém
t iC iCiel (nr OrrOncãO da pa- Metalúrgica Prada - Classe 6.
Li mitada, - Classe 38.
se 41.
Firrialn
Fimapa
No 497.234 ' In 3 , nu modal°
NO 490.592 - Rainha do Pari No 497.738 - Celite Cerâmica Panificadora
al vador Palliso PRO e (nrorrega- Construtora e Comercial Limitada Rainha do Parlo LimitaSani
tária,
Porcelti
eS.A.
Classe
28.
Classe
16.
n da p atente 3.950 modal° indusda - Classe 38 (Registre-se na clas• NO 497.739 - Porcelite - Cc-râmica se
38).
No 497.339 - Acapulco - Valentirr Sanitária Porcelite S. A. - Classe
28.
NO 491.334 - Tricalmol - Byk-CulThe Pa ,dr.ar Pou Co (nrorragacão Augusto de Almeida - Classe 41.
NO 497.345 - Confecções Sarita No 497.976 - Cibraço - Cibraço den Lomberg, Chemische Fahrik s 367 mod. industrial).
A l i an t rio do Rrasil S.A. (pror- La i a Niski - Classe 36.
S. A., Comercial Importadora Brasi- G.M.B.H. - Classe 3.
No
497.352
Devaneio
Blocb
o. o rii o da p atente 3.964 mod. inleira de Ferro e Aço - Classe 1.
NO 493.359 L- Sumaré - Francisco
Fdit Ares Sociedade Anônima - Clasisfrini)
N O 497.978 - Cibraço - Cibraco d o Patracin 4 0 Moutinho - C l asse 4,
se 32.
S. A., Comercial Importadora Eras.
No 493.373 - Luster - Sawayz\
N9 497.359 - Citisa - Laboratórios de Ferro e Aço - Classe 47.
EXPE nTPly"1".5.
Pexton S. A. Lanifício S'9'CAO DE
A ndromaco Sociedade Anônima No 493.441S - Aloha - São Pauli
INTPIRFFRPNCIA
N9 426.343 - Dial - S. A. Murat
Classe 48 (com exclusão de lança-pe r
Alpargatas S. A. - Classe 36.
-fumes). - Classe 13.
NO 430.496 - Patricia - Patricia
Dia 12 de setembro de 1,,966
No 497.409 - Acro - Laboratórk
NO 493.476 - Conga - São Paulo
Climax Sociedade Anônima - Clas- Importadora S. A. - Classe 1 (com Aloaruatas S. A. - Classe 4 (com
Notificação
exclusão de esmaltes, lacas, tintas e exclusão de borracha lauta, gamas e
se 2.
No 497,410 - Acro - Laboratório vernizes).
Uma vea derorrido o oram de recolas em bruto, goma-laca e g,u'aput 7 .ai 4.00 8 de 29 de dezembro d- Climax Sociedade Anônima - ClasNo 456.848 - Granfina - Indús- cha (cla sse 28).
trias Granfino S. A. - Classe 41.
maidersvião nrevisto nalo arti go 10 se 4.
No 493.671 - Tokhuma - Socieda1P1
tp
tY/Ple de?.
de ntarária São Boaventura - clasintactas de reconsiderarão e se do
se 3.
lesmo não se tiver valido nenhum
No 4 93.882 - Fig. de Boneco - Initaressarlo serAn logo expedidos os
dustrial Madeireira Limitada - Clasertificados abaixo:
se 4 (com exc l usão do borracha bruta, cr omas e colas em bruto, goma-laca
Marcas deferidas
e ai/tal-lorcha)
Na 492.858 - Hawai - São PauNo 433.aaa - p inôcatio - Indus) i naMdas S.A. - Cls. 36.
trial . 1t4'ad efrairs Li mitada - Classe 4
No 4(1 5.716 - Mulheres che guei (com exali l são de borracha bruta, go5r nducões Cinematogréficas Herbert
mas e nalag em bruto, goma- l aca e
ichers S.A. - Cls. 32.
vuta-npreha).
PARA A COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO
NO 493.885 - 74ninho - Inclwarial
EXPEDIF",NTE DA SEÇÃO DE
madeireira Limitada, - C l asse 4 (com
PESQUISAS
DO
axcinsil o de borracha brida. gomas e
cola, Pm bruto, g oma-laca e gutaDia 9 de setembro de 1966
narcha) .
Notificação
NO 403 . 926
shonan - rizo Tma1
-- Cla sse 38 (Re g istre-se na classe
Uma vez decorrido o prazo de re38).
DECRETO N9 58.400. DF, 10-5-1966
consicieracão previsto nelo art. 14 da
No 494.233 - Koci - Geismar &
Lei n 9 4.048, de 29 de dezembro de
Cia. Ltda. - Classe 41.
1981 e mais de7 d i as na va eventuais
NO 494.666 - Amável - Abastecejuntadas de reconsideração e do mesdora Floriarónolis Ltda - Classe 41
Divulgaçáo
965
mo não se tendo valido nenhum in(com exclusão de expressões "variar
teressado serão logo expedidos os cerem tino de letras").
LIfir .,doa abaixo:
No 494.705 - Ble-lanm Livro EditoLab.
NO 482.559 - Flexamina
ra S. A. - Classe 32.
Climax S. A. - Classe 10. •
NO 49.748 - Mecânica Eletrônica
PREÇO: 800
Bras,,bira . Ardoncean - PierMARCAS DEFERIDAS
re Ardonceau - Classe 8 (com exclusividade de Mecânica Eletrônica
No 492.466 - Suzano - Suzano SoBras.)
ciedade Anônima, Produtos Quimice5
A VENDA:
No 494.760 - Cooperativa nentral
e Plásticos - Classe 1 (com exclusão
- Cooneratvia Central de Lacticínios
de asma l tes, goma-laca, taco, tinta e
Na Guanabara
de São Paulo - Classe 41
vernizes).
(sem di r e i ta RO USO exclusivo da 1311.•
No 493.482 - Conga - São Paulo
Seção de Vendas:. Avenida Rodriguez Alves
1
lavra.
"leite").
Aloargatas S. A. - Classe 10 (com
No 494 '790 - pra vilége - Marcel
Agência I: Ministério da Fazenda
exclusão de cadeiras para clínica méModas S. A. - Classe 3.
dica, minas de operações e mesas pa, NO 494.812 - Fiarem] - LaboratóAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Posta/
ra curativos).
rios soros S. A. - Classe 3.
No 493.494 - Canga - São Paulo
No 494.808 - Orimit - Imp. OrlAlpargatas S. A. - Classe 27 (com
m i ti L i mitada - Classe 38.
Em Brasília
exclusão de capachos).
No 494.815 - °pada - LaboratóN9 493.496 - Conga - São Paul(
Na sede do D. 1. N.
rio Setros S. A. - Classe 3.
Alpargatas S. A. - Classe 29 (com
.
No 494.827 - Fontenac - silva,
exclusão de escovas para roupas).
N a,a irrooto cit Cal. - Classe 42.
493.770
Borore
Antônio
No
N O 494.832 - Autenh ra Barbosa - Classe 11 (com exclusões
ria 1VIajestic Ltda. - Classe 38 (o=
feitas pela seção).
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exclusão de confetes e serpentinas de
papel).
No 494.88 - Corisco - Manoel
pcuza Gouvêa - Classe 42.
N9 491.993 - Turbillion • Têxtil
Cyrus S. A. - Classe 22 (com exclusão do tecido impermeável, veludinhos em peças xadres em peça e
zuarte em peça) .
N9 495.503 - Piauí - Sociedade
Cafeeira Piauí Limitada - Clacso al.
No 497.103 - Ta-test -- Travenol
International Inc. - Classe 1.
N9 497.104 - GG-TEST -. Travetol International, Inc. - Classe 1.
Stevaux - Indústrias
N9 497.935
Orlando Stevaux S. A. - Classe 1
N9 497.93 - Stevaux - Indústrias
Orland Stevaux S. A. - Classe 2.
N9 497.939 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 7
- (com exclusão de moinhos de ventos rurais)..
N9 497.940 - Stevaux - Indústrias • Orlando Stevaux S. A: - Cl. 9.
N9 497.943 - Stevaux - Indústria
Orlando Stevaux S.A. - Cl. 12.
N9 497.944 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 13.
N9 497.945 - Stévaux - Indústrias Orlando Stavaux S.A. - Cl. 14.
N9 497.946 - Stevaux - Indústr:as Orlando Stevaux S.A. - Cl. 15.
N9 497.947 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 16..
N9 497.949 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 18.
N9 497.950 - Stevdux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - CI. 19.
No 497.951 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 2Q.
N9 497.952 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 22.
(com exclusão de fios e linhas para
pesca. linhadas de aço para nesca e
considerando ~ente incluídos na
classe os fios e linhas de todas as
espécies).
Stevaux - IndúsN9 497.953
tri as Orlando Stevaux S.A. - Cl. 23.
497.954
Stevaux
- IndúsN9
trias Orlando Stevg ux S.A. - Cl. 24.
N9 497.955 - Stevaux .- Indústrios Orlando Stevaux S.A..- Cl. 25.
(com exclusão de árvores de natal,
bol as nara enfeites de árvore, de natal. mostruários de mercadorias diversas para propagandas e suportes
artísticos para vitrines).
NO 497.956 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 26.
No /197.957 - Stevaux - Indús
trias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 27.
N9 497.958 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 29.
NO 497.960 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux , &.A. - Cl. 32.
(com exclusão de "órgãos de publicidade").
No 497.963 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 36.
N9 497.964 - Stevaux - IndúsCias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 37.
N9 497.965 - Stevaux - Indústias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 41.
N9, 497.966 - Stevaux - IndúsIrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 43.
Stevaux N9 497.967
trias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 44.
No 497.968 - Stevaux IndúsCias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 45.
N9 497.969 - Stevaux - Indúsfrias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 46.
No 497:970 - Stevaux - IndúsIrias Orlando Stevaux SA. - Cl. 47.
N9 497.971 - Stevaux - IndúsCias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 48.
No 498.209 - Renomira - Bracco
Ind. Chimica S.p.A. - Cl.' 3.
No 498.211 - Orfeina - Bracco
Ind. Chimica S.p.A. - Cl. 3.
N9 498.640 - Flor do Rio Docê fasa Iguassu de Cereais Ltda. - Cl.
1.
N9 498.666 - Ipesul - Ind. de Peas tratores 'e automóveis esul Ltda. - Cl. 21. (com exclude andorinhas, carburadores,
desligadores e velocípedes).
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No 498.686 - Nas horas pares noNo 485.238 - Helbra S:A. Inticiário impar - Rádio Cultura dá dustrio, Farmacêutica - Aguardese
Bahia S.A. - Cl. 32.
N9 486.628 - Laticínios e Cereais
Ne.-(2 - Stevaux
Indús- S.A.
Lacesa -Aguarde-se.
trias Orlando Stevaux S.A.
Cl. 49.
N9 491.202 - Editôra Ultima Hora - Aguarde-se.
• .Sinal de Propaganda Deferido
N9 492.278 - Fedor Mendes Gonçalves - Aguarde-se.
NO 480.722 - Decorações Virtue
NO 4C4.937 - Sã oPaulo AlpargaInteriores - Cardoso & Gracio Ltda. tas S.A. - Aguarde-se.
- Cl. 34, 40 e 33 (com inclusão da • NO 497.877 - Minerva S.A. Drogacl. 33 e de acôrdo com o Artigo 121 rias. Farmácias e Comercios Reunidos
do C..I.) .
Aguarde-rã.
NO 485.125 - Lebrito - A. Lebre ' N9 494.454 - Bozzano S.A. CoPinto Emissoras S.A. - Cl. 33. (re- mercial Industrial e Importadora gistre-se apenas na cl. 33 e de acôr- Agurirdese.
de com e Art. 121 do C.P.I.).
N9 458.932 - Antonio Penteado .Prossigase como indicado pela seInsígnia Dependa
ção.
V NO 495.697 - Lair Roncoletta NO 493.632 - Celta -" Celta - rossiga-se" substituindo a cl. 50 pe,
38.
Corretagem de Seguros - Cl. 33 (Registrese de acordo com o artigo z' NO 499.886 - Braspla S.A. Ind. e
• Colnércio dê •Matéria Plástica
114 do C.P.I.).
se na classe 38 com excleNO 496.514 Prodifilmes - Pro- .ProSsigal
.
difilmes Ltda. - Cl. 8, 32 e 33. - São eita pela -seção.
;NO
502.678 -e- Coabra, Comércio e
Registre-se de acerdo com o artigo
.ttiuse.i.a-, de _Peças Ltda. -k . Peossi114 do C.P.I.).
td-se
corno indicado pela , seção.
NO 497.937 - Stevaux - Indús•
trias Orlando Stevaux S.A. - Cl. 3.
Cliche- (Registre-se de acerdo com o art. • •-•. IZetiicação
.
.
,
114 do C.P.I.).
. 457.096 Marca Triquart de
Título de Estabelecimento befertdo eHenkel Ri Cie GMBH cl. 2,.cliche publicad.o m478.61.
N9 47.618 -• Picadil y Automóveis
Arti- Mario Laitano - Cl. 21
EXPEDIENTE DE SEÇÃO DE
go 117 n9 1.
N9 487.482 - Imobiliária Reymar • TRASFERÊNCIA E LICENÇAS
- Revnando Martins - Cl. 2. 'Dia s de- setembro de 1966
Art. 117 n9 1.
NO 494.789 - Edifício Roroimã - '.,Trensferêncict e Alteraetio, de' Nome
Comercial e Imobiliária Cardoso IrDe'Tittilar de Wocessos
mão S.A. - Cl. 33 - Art. 117 n o 4.
N9 496.265 - Robal - Agência "rani Mandados' anotar nos P roRobal de Seguros Ltda. - Cl. 33. - àssos abaixo mencionados as transferências e as alteraçõee de nome:
Art. 117 n9 1.
NO 493.802 - Marpa - Rosauro - José Dias Vasconcelos (transferênTavares dos Santos - Cl. 33. - Ar- tia para seu nome das marcas Glautigo 117 n9 1.
berina no 184-.893 - Aseptorno 206.688
Aseptol no 223.747 - Tayuvelame
Exigências
Carneiro no 254.321).
Têrmos com exigências á cumprir:
eSea & Ski Corp (transferência para
NO 486.513 - Produções Cinema- , dêú -nome da. marca Sea And Ski no
tográeiicas Kaf Ltda.
267'.8n),,
N9 417.242 - Aktiebolaget Svenska 'Anderson 'Clayton '& Co. S. A. InKullaiterfabrieken.
dústria e Comércio (na alteração de
NO 426.326 Waldir & Cia. Ltda.: nome rna marca 1.001 n O 293.431».
N9 458.744 - Tipografia EsperanParrnex Indústria Química O Farça Ltda.
Ltda. (transferência para
NO 460.679 - Construtora Adolpho macêutica
seu nome na marca Cartier número
Lindenberg S.A.
N9 468.615 - Transportes Urbanos 295.911) . •
Rurais e Interestaduais Ltda. Turi. ...Kibon S. A. Indústrias AlimentíN9 469.627 - Casa José Santos cias (na alteração de nome na marca . Kicôco n9 2911.889) .
(Couros) Ltda.
Farmeic Inch:latria Química, ePai-N9 479.992 - Sequip - Serviços inactutica'Ltdaí - (transferência" para
de Engenharia e Equipamentos S.A. sdfr .nOme da parca Glivitan númeroN9 490.200 - Oxicret Companhia 301.483)...
• ei • "•"? Bras. de Concretos de Alta Resistên_
cia.
• _Orval indústria e Comércio de ProN9 493.099 - Montadora de .Amor- dutos Químicos Ltda. (na alteração
tecedores Canos e Cilenciosos Ltda. de nome na marca Algamar número
NO 493.522 - Nobre S.A. Com. e 304.174).
Ind.
•
- •
-.GloWin Importador ae Exportadora
No 494.481 - idma S.A. Lnd. Brasileira Ltda. (transferência para
Seu nome da marca Glowin número
Plásticas.
N9 494.485 -- Idma S.A. Inds. 303.180) .
.:'Indústrias Metalux S. A. • (na altePlásticas. .
NO 496,260 - Pornacil - Fornece- ração de nome na marga Metalux núdora de Acessórios Industriais Ltda. mero, 304.361).
NO 497.202 - José Nelson GonzaBonimex S. A. Indústria e Comérlez.
N9 498.467°- Kibon S.A. (Indús- cio (na alteração de nome na marca,
Bonimex n o 305.153)..
trias Alimentícias).
Axios S. A. Indústria Mecânica
No 504.661 - Artefatos de Couros
(na transferência da marca Axios no
Andorinha Ltda.
NO 448.914 - Móveis Confort Ltda. 05.617).
N9 463.983 - Org. de Madeiras
Pyp Aparelhos e., Cultura pura pára
Michels Ltda.
yogilrt. Ltda. (na ' alteração- de nome
No 492.669 - A. Pereira Tavares.
ba. niarca Fruti Yogurt no 307,264)
N9 497.067 - Agrauto S.A. - Ind.
The Nippon sTokushu Togyo'Itaisha
e Com.
(transferência na marca' Su-'
N9 497.901 - J. C. R. Neiva Mo- Limited
per NGK n9 307.438) .
reira.
Pyp Aparelhos e Cultura pura para
N9 496.974 - Mause Girsas Pisar. Yogurt
Ltda. (na . altaação-de nome
Diversos
ria marca r mblemática no 313.242) .
20 415.101 - Imóveis LagO S.A. .,.:Corbersol S. A. Indústria: e Co- Prossiga-se coom indicado pela Macio (na alteração de nome
seção.
marca C no 314.634Y.
•
Ariderson . Clayton &Co. Indústria
N9 461.217 - Rodoviária PireComércio (na alteração de nome
neus Ltda. •- Prossiga-se como inbá. marca Cascata n o 314.940).
dicado pela- seção.
_

Setembro de-1966
•

Comércio e Indústria SaCy Ltda
(na transferência 'de nome ia tnarc
Café Alex n9 317.158) .
Dietricia S. A. Produtos Dieteticc
e Nutricionais (na alteração , de nem
na marca Dietl n9 318.683);
Blemco Importadora e ExPOrtador
Ltda. (na alteração de nome na mar
na marca Dietil no 318.670) .
Empraza Industrial e Comercir
Ltda. (transferência para seu nom
da marca Gorila nO 321.800).
Societe des Usines ChimiquesRhon
Poulenc (transferência e alteração d
nome na marca Majepti/ no 224.208)
Cicero Roberto Moreira (transfe
rtncia para seu nome da marca Jec.
n9 324.648).
Indústria e . Comércio Motorit S.A
(na alteracão de. nome na inaica Mo
terit no 326.279).
Dietricia S. A. Produtos Dieteti
bos e Nutricionais (na alteração d
nome narna,rca • Nutrobiogeu, númer
326.371).
.
•
R. & Cia. Ltda. (transferência pa
.rã, seu nome da marca Dantas nú
mero 327.442)`..
rsafarma à.' A. Indústria Fama
cêutica (na altaratão deinome d
marca Neofosfar n7 161.474)..
Ueafaána S. Indústria Farma
ceutica (na ,alteração de ' ,nome ri
marca Mimo no 164.823) . •
Escritório Contabil Sacoman Ltda
(transferência para seu nome do ti
tulo Escritório ,Sacoman no 189.013)
Etablissement Marquint (transfe
renda para seu roma daS marca
'UN Cinzano no. 215.204 --•-e-Cinzan
nO 302.639 - Cinzano n9 133.201 UN Cinzano n9 133.210 -- .Çinzan
no 148.504).
Cidamár S. A. Indústria . e Comér
cio ,(na alteração de nome na marc
Rami têrmo 261.808) .
Sornafa
. (transferência par
seu nome- da marca Rikita númer
312.494)
Fuller Co. (transferência para se
nome da marca C A P SyStem têr
mo 412.484).
Caturra, Indústria e Corbèrcio d
'Café Ltda. (na alteração de nom
na marca Macuco têrmo 468.243) .
Postos de Serviço Falcon Ltda. (n
alteração de nome na marca FalcoJ
têrmo 489.246).
Indústrias Romi S. A. (na altera
ção de nome na marca Noticias Imo
temi° 490.052).
,transferência, -Par
Arnetek
seu nome da marca Pantex númer
177.932) .
'

• taboratório Vebel Ltda. (transfe
rência na marca Vania' n o 179.471)
Ricardi & Marques Ltda. (trans
ferência na marca Moleflex númer
181.521) .
. Fábrica de Agulhas Reine.
. S. A
(na alteração de nome-na marca Fá
brica Reine n9 185.886).
Uiaited States . Steel- Coworatio
(Sociedade organizada de acórdo coi
'ás leis do Estado de Delaware) (trar
ferência e alteração nas marcas Caí
ten n9 184.069 - Witte no 191.297 Dl Jard no 197.803 - Eagle.númel
203.196 - Carnegie -no 203:197
Lorig Aligner no 203.389 no 203.649 - Tiger no 206.726
Oilweilno ,211.568•.Emblematic
T
no 216.898
Iowa. rio 221,202
gaweId
Teriàlo‘n•
222.071
Par teh no 232.1E
mero 22.7.582
- Carilloy n9 1,38.667-- Luranite
242.752 - USS no 264.888 - US
no 264.889 - USS no 266.973 Ten no 267.476 - American númer
271069 - Atlas n9 285.801 Vitre
flama no 292.097 - Hi Harcl•númer
298.047 2- Apóio no.- 301.993 -r- Ma
Ten no 306:721".- -USS no 312.510 usp no 318.930).
•
Novatração Artefatos de Borrach
S. A. (ria alteração de nome n
marca Nbvatração no 217.904).
•
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De Millus Comércio e Indústria de ção de nome n título Ranchos Texas
Jussara S. A. Indústria e Comér3 (na alteração de nome na marca Roupas S. A. (transferência na mar- têrmo n9 495.659).
ca Realeza têrmo n9 291.191).
Empresas Reunidas Oticas Brasil S.
ssara J n9 288.202).
Jussara S. A. Indústria e ComérVillaaboas S.. A. Indústria de Pa- A. (na alteração de nome na marca
) (na alteração de nome na marca pel (na alteração de nome na marca Wide Vision termo no 495.8441.
Velox têrmo no 375.556).
Philco Rádio e Televisão Limitada
ssara J no 288.816).
(na alteração de nome na marca ViCurtume de Couros e Peles Flexa
Benfica e Basso Ltda. (transferên- deoscope,
tés rmo n9 496.002).
A. (transferência e alteração de cia para seu nome da marca Nuvem
Ima nas marcas Peles Polo Norte de Prata têrmo no 407.383).
Vulcart S. A. Indústria e Comércio
314.152 - Polo Norte n9-319.731
Listas Telefonicas Brasileira S. A. (na alteração de nome na marca VulPolo Norte n9 320.532 - Polo Nor- Paginas
Amarelas (transferência para cart, têrmo n9 496.132).
321.291 - Peles Polo Norte nú- seu nome
Vitrex S. A., Indústria e Comércia
da marca Guia dos Teleero 324.974 - Peles Polo Norte no
de Vidros (transferência, na marca Vífones
de
São
Paulo
têrmo
430.544).
4.975 - Peles Polo Norte número
trea, têrmo n9 456.'75).
4.976 titulo Peles Polo Norte núTransmusica S. A. Distribuidora
Cia. Brasileira de v ibras Sintéticas
ero 324.977 - título Peles Polo de Musica Funcional (na alteração
(na alteração de nome nas
'de n9 325.970).
do nome na marca Musica Cientifica Nailonsix
marcas Charmenil têrmo no 496.270
têrmo
n9
446.470).
•
A Novaquimica Laboratórios S. A.
têrmo n9 496.272 - BraDollfus Mieg & Cie. (transferência --Fxtranil
•l alteração de nome na marca
sinyl têrmo n 9 496.276 - Pibralon
para
seu
nome
da
marca
A
La
Croix
• Rinal no 158.475).
têrmo n9 496.277 - Nylonsix tarrno
A Novaquimica Laboratórios S. A. têrmo no 468.309).
no 496.279 - Itinil tarmo no 496.281
ia alteração de nome na marca LeuHans Schwarzkopf (transferência - Itinil têm° no 496.282 - Bralonyl
aricin 12 no 163.560).
pàra seu nome da marca Impresion termo na .496.293) .
Wellington Glasgaw Whisky BlanRefinações de Milho Brasil Ltda. têrmo n9 468.766).
ta alteração de nome nas marcas
FMC Corp (transferência para seu ding Co. Ltda. (transferência para
nb/emática n9 185.412 - Refinazil nome da marca Hamar, têrmo núme- seu nome da marca Branford têrmo
202.172 - Climax n o 202.171 - ro 483.569).
no 483.658).
catomil n o 202.1.70 - ACME núEXIGÊNCIAS
Speed
o
Print
Businnes
Machiries
ero 202.169 - ACME n9 202.168
Indústrias Gessy Levar S. A. (junpelmi1rio 201.991 - Collamil núTêrmos com exigências a cumprir
ero 197.117 - Climax n 9 201.992 - to à marca n9 259.793).
Elevadores Sur S. A., Ind. e Comér- , Editora Brasileira de Livros e Reno
istromil n 9 204.368 (na alteração de nome na marca -vistas Edibras Limitada (junto a
4.366 - Sabomil no 204.365 - Dexo Energen n9 204.364 - Biscomil Sur, térmo n9 459.249).
, marca n9 169.843).
Drastosa Sociedade Anônima, Co' 204.295 - Anticromos n o 204.053
Elevadores
Sur
Sociedade
Anônima,
Mazein n 9 204.053 - Duqueza no Indústria e Comércio (na alteração mércio e Indústria de Meias (junto
14.051 Podemil no 202.970 - Glu
a marca no 175.818).
Ida no 202.187 - Emblemática no de nome na marca Sur, têrmo númeWazon Farmacêutica Ltda .(junto
ro
495.250).
227.644
5.993 - Marqueza no
--a
marca n9 178.380).
andymil n9 222.441 - Macomil n9
Elevadores Sur Sociedade Anônima,
Credi -Car Ltda. (jun'1.385 Dextrosport n9 219.039 - Indústria e Comércio (na alteração toAutomóveis
a marca n 9 191.2341.
rotenose n9 218.488 - Marqueza n9 de nome na marca Surgest5es, têrmo
Produtos Farmacêuticos Fineraica
0.713 - Cerealina n o 266.150 - no 495.252).
S. A. (jrnto a marca n9 199.692).
lucose a Fonte Vital da Saúde no
U S Vitamin & Pharmaceutical
Elevadores Sur Sociedade Anônima.
' 5.637 - Marialina 'n 9 255.041 (junto a marca n9 200.390).
arialina n 9 252.727 - Penetrose n9 Indústria e Comércio (na alteração Corp.
Laboratórios Regisf arma Ltda. 17.735 - Emblemática n 9 236.618 - de nome na marca Servisor, têrmd n9 (junto
a marca n9 236.700).
erealina n o 236.612 - Glumalt nú- 495.253) .
Lanifício Kurashiki do Brasil Sotaro 266.429 - Glumalt n9 266.430
Texas Ranch Desenvolvimento Ter- ciedade Anônima (junto a marca n9
Glucose a Fonte Vital- da Saúde
O 267.424 - Farinha Fischer nú- ritorial e Agrícola S. A. (na altera- 292.387).
tero 268.275 - Paom2 n9 286.830 • aramil no 326.563 - Milhozena no
46.509 - Milhozena no 318.297
rotenose n9 319.509).
.
Santo Acorsi (transferênc i a na mar
a Monte Castelo no 269.031)
Jussara S. A. Indústria e Comér, o (na alteração de nome na marca
ussara J no 284.217).
Irlemp S. A. Indústria e Comércio
aa transferência da marca Rabam
O 287.866).
Fábrica de Calçados Magnata Lã(FORMATO PEQUENO)
-atada (transferência para seu nome
a marca magnata n 9 225.570).
Laboratório Veafarm •Ltda. (transora as Emendas Constitucionais de res 1 a 15),
erência no titulo Laboratório Veaarm n9 261.544).
Laboratório Veafarm Ltda. (transerência • para seu nome da marca
reatarm no, 264.589).
Divulgação n• 559
João Miranda de Souza (transfeência para seu nome da marca Caiva
12' tição
, O 291.805).
Anderson Clayton & Co. Indústria
Comércio-- (na alteração de nome na
lama Produtor n9 294.355).
PREÇO: Cr$ 500
Restaurante e Pizzaria Zé Carioca
ada. (taransferência para seu nome
a marca do titulo Res !-aurante Pizza
ia Zé Carioca n9 307.038).
Barolo . S. A. Viti Vinicola (na alA VENDA
eracão de nome na marca Barolo
•9 307.571).
Na Guanabara
Domenico D'Eri (transferência para
eu nome da marca Corinthians núSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
'ler° 311.635).
Aidina Mendonça Carvalho (transAgência I: Ministério da Fazenda
erência part., seu nome da marca
:afé Orestes n9 315.848).
Atende-se . a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Torrefação e Moagem Ouro Branco
ada. (transferência na marca Café
Em Brasília
)fluo Branct, n9 317'.685).
Mogi Café Indústria e Comércio
Na sede do
.tda. (transferência na marca Maraano n o 320.550).
Emercon Eletric Co. (transferên2n111.1.11.1nnnn••111.
nnn
da na marca EE n9 326.818).

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Setembro de /9i5 39
tins Machado S. A.,' haptiria.
ção e (lamércio (junto a marca riútn:n
ro 292.1137).
Beller de Carvalho Fernandes ( un.
to a marca no 294.332).
Ideal standard S. A., Indústria
Comércio (junto a marca número
294.780)
Ukicki Hashino (junto a marca ri9
300.481) .
Curyi Distribuidora de Cereais Limitada (junto a marca n 9 301.159) .
Discos Imperial do Brimil S. A.
(junto a marca n9 311.010).
Lojas Rivo S. A. (junto a marca
no 314.948).
Nelson Leiner (junto a marca na
318.693).
Produtos Químicos Ultrex Limitada
(junto a marca 1-19 320.180).
Carmignani S. A., Ind. e Comér
-ciodeBbas(juntomarcúero 392.124).
Terral S. A. Matm a nas Agrícolas
(junto a marca 326.273).
S. A. Auto Elétrica Sael (junto a
marca no 175.853).
Banca da Cidade do Rio de Jare'ro
S. A. (junto ao título n9 190 5801.
Indústrias Gess?, Levei. S. A. (junto a marca n9 227.323).
Indústrias Gessa Lever S. A. (junto a marca n9 229.'725).
Editions S a int. Florentin 'junto a
marca no 257.275).
Indústrias Gessa Leve ,: S. A. (jun.
to a marca r 9 258.081).Indústri as G esta Layer S. A. (jun.
to a marca no 259.793).
Laboratórios Taa l son aimitada (iunto à ma rca n9 a65.640).
Indú ttrias Gessy Layer Sociedade
Anar i ma (jun to a marca n o 101 245).
Inaastriaa Gessy Lever Socie'ala
Arrima (junto a marca no 209.9411).
Tralúttrins (=essa Taver Saranaale
A/1%1.mA (sinto a m arra n9 20a9491.
Novanii i m i ca. 1.,, boratórios Soci e dae.R P ri Anima (junto a ma-ca númer0
152.0?3).
Sorveteria e Bar 73e1e ^an Imitada (il m tn a TrIflr C9, no 1.'73.617).
la;sfaiha t a ara de Bebas Tiara rj.
m i f,Oa (4,-Ito a marca Sal da Frente
nO 179.249).
Trewhella P ra, TILimi ted (juna
to marca r 9 914.~ ,
Willys Overland do Brasil Socieda.
de Anônima, Indústria e Comérala
(junto A marca no 311 632).
Pftzer Corp do Brasil (junto a
marca no 318.005).
Lucazone Indústria e Comércio da
Bebidas Ltda. (junto a marca número 221.876).
Dynaaolor Corp (junto a marca na
325.986) .
Indústria e Comércio de Bebidas
Santa Lúcia Limitada (junto a marca n9 251.701).
No 416.154 - Benfica & Basso Lia
mitada
NO 417.048 - Benfica & Basso Lia
mitada.
Plásticos Bandeirantes Indústria e
Comércio Ltda. (junto a marca têrmo n9 480.891).
Amélio Schincariol & Filhos (imitada (junto ao têrmo n9 484.027)0
Laboratórios Organon do Brasil Limitada (junto ao termo no 495.226)'.1
Oswaldo Gomes -e Giuseppe Oswa/a
do Pecai njunto a marca n9 81.859).%
Sapataria Escondidinho Limitada
(junto ao têrmo n: 484.343).
Indústaia de Bebidas da Valia Lia
mitada (junto a marca n9 24'7.579).1
Belfam Indústria Comésticu S A.
(no pedido de contrato de exploraça0
nas marcas no 184.089). Apresenta
clichê para tôdas as marcas..
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• Diversos:
Indústria de Bebidas Cinzano
S. A. - Junto a marca número 299.779 - Anote-se mediante
apostila o contrato de exploração
a favor de Indústria de Bebidas
Cinzano S. A.
Luzalite Comércio e Indústria
S. A. - Junto a marca nt-aiero
308.398 - Nada há que deferir.
Laboratórios Silva Araujo Roussel S. A. -• Junto a marca número 313.327 - .Anote-se mediante apostila o contrato de exploração a favor de Laboratór.; Silva Araujo Roussel S. A.
Martini & Rossi S. A. Indústria
e Comércio de Bebidas - Junto
a marca n.°227.679 - Anote-se
mediante apostila e contrato de
exploração.
Miguel I3arbieri - Junto a marca n.° 326.513 - Anote-se mediante apostila a transferência
Tricosa Ind. e Co r k de Malhas
Ltda. - Junto a marca n.° 168.654
- Arquive-se o pedido de transferência.
Sherwin Williams do Brasil Sociedade Anônima Tintas e Vernizes - Junto a marca n° 203.127
pedido de aver- Arquive-se
bação de contrato.
Indústria e Comércio Atlantis
Brasil Ltda. - Junto a marca número 291.708 - Nada há que deferir quanto ao pedido de fls. 10.
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Hikaru Yoshimochl - Junto a
N.° 128.467 - Manzaburo IshiN.* 158.687 - Clayton Geort
patente n.° 3.544,
kawa.
Bellardinelli.
Chafi Simão - Junto a patente
N.° 128.841 - Sandoz S. A.
N.° 160.472 - Metalúrgica
n.° 3.738.
N. 132.028 - Douglas Calixto. Fonte S. A.
Comércio e Indústria de Móveis
N.° 132.080 - Polifil Plásticos
N.° 160.569 - Frederico Birw
Frate Ltda. - Junto a patente Indústria e Comércio Ltda.
hei.
n.° 3.739.
N.° 132.958 - Francisco Teo- Arquivem-se os processos.
Impetel Indústria de Máquinas tonio Neto e José Abdon Miranda.
N.° 133.171 - N. V. Philips'
e Peças para Tratores Ltda. -

Gloeilampenfabrieken.
Junto a patente n.° 3.749.
Expediente do Serviço
N.° 134.132 - Justo Eduardo
Elgin Fábrica de- Máquina de Hosés.
de Recepção, Informação
Costura S. A. - Junto a patente
e Expedição
N.° 134.320 - Ricardo Fasan.° 4.095.
nelo Jr.
De
9
de
setembro de 1966
Antônio Naselli - Junto a 15aN.° 134.467 - Tetsuo Nakamura
tente n." 4.127.
Exigências
N.° 134.508 - Paul Kosar.
Otto Felts La Roca - Junto a
N.° 134.584 - Georges Francis
Termos com exigências a cun
n.°
4.143.
patente
Alexis Daumy.
prir:
Otto Felts La Roca - Junto a
N.° 134.625 - Emil Lange e A.
N.° 285.961 - Bicicletas Monar.
patente n.° 4.144.
S. National Industri.
Simon L. Buskin - Junto a
N.° 134.628 - Francisco Roch S. A.
' N.' 241.612- Cristóvão Colom
Ten.
pat ,mite n.° 37.773.
Helen Neushaefer [no - Junto
N.° 134.750 - Giuseppe Trevi- bo Lisboa.
N.° 474.103 - A. O. T. Admi
san.
a patente n.° 88.520.
Mehlúrgica Alfa S. A. - CoN.° 134.818 - Josef Assbicvler. ."-nistração, Participações, Propa
mercial, Industrial e Importadora
N.° 135.032 - Francisco Espu- ganda e Comércio Ltda.
N.° 486.033 - Exakta - Indús
ny Filho.
- . Junto a patente n.° 130.048.
tria e Comércio de Balanças Ltda
N.°
135.033
Francisco
EspuDiversos:
N.° 486.178 - Ferro Serviçi
ny Filho.
Oswaldo de Arruda - Junto a n.° 135.036 - Victor Caccuri & Ltda.
N." 486.787 - N. Dieguez.
patente n.° 4.196 - Peça restau- Cia. Ltda.
ração da patente, querendo Srie.
N.° 135.069 - Manoel Ronald
N.° 487.144 - Indústria e Co
Dano Morelli - Junto a paten- Priolli do Rêgo Valença.
mércio Very Good Ltda.
te n°. 61.450 - Peça restauração,
N.° 135.076 - José de Paula.
N.° 487.203 - Jorge Margy.
querendo,
• N.° 135.423 - Shell Research
N.° 487.204 - Jorge Margy.
Armour And Company - Junto Ltd.
N.° 487.205 - Jorge Margy.
a patente n.° 126.298 - Expeça-se
N.° 135.457 - Vassilios Venieris
N.° 496.130 - Cotysa
Con
N.° 13,6.012 - Domingos Vime. sórcio Tyresoles Indústria e Co
a carfa patente.
Arquivamento de processos:
N.° 137.156 - Caio Ferraz Vel- mércio S. A.
Os processos de patentes abaixo loso, Zeferino Ferreira Velloso FiDiversos:
Ex p ediente do Serviço
lho e Elio Pinto Tavares.
mencionados.
Dr.
Hans Jansen Arti K. G.
N.° 145.192 - Angelo Nilani &
de Recepção, Informação
N." 127.662 - Vicente Peixoto.
No pedido de apostila da marc:
Cia. Ltda.
N.°
130.705
Ary
Nisenbaurn.
De 8 de setembro de 1966
N.° 113.326 - Salomão Dorf- n.° 327.525.
N.° 131.897 - Raul de Silvestri
Sidol - Werke Siegel
Co. -man.
e Umberto Serpa.
Exigências
N.° 113.722
Miles Laborato- No pedido de apostila da marc:
N.° 132.046 - Ferdinand Rein.° 328.229.
Termos com exigências a cum- terei-. Louis Windiscb e Jean Ni- ries, Inc.
prir:
N.°
114.907
Carlos
Alberto
de
Sidol - Werke Siegel & Co ..
fenecker.
Souza.
No
pedido de apostila da marc.
Ernesto Rothschild S. A. Ind.
N.° 132.490 - Mefina S. A.
N.° 116.355 - Uriel Brabo Pos- n.° 328.230.
e Com. - Junto a patente núN.° 132.571 - Representações tana.
Sidol - Werke Siegel & Co.
mero 3.775.
Mafarma Ltda. e Laszlo SchulN.° 122.265 - Francisco Walter No pedido de apostila da marc
Rigesa - Celulose, Papel e Em- theisz.
Rizzotto.
n.° 328.231.
balagens Ltda. - Junto a patente
N.° 132.777 - The English ElecN.° 123.527 - Mario Gasparri.
Smith Kline & French Labora
n.° 3.922.
trich Company Ltd.
N.° 124.599 - Maryze de Mi- tories e Laboratório Smith Klin
Alumínio do Brasil S. A. N.° 136.751 - Dr. Luigi Spada randa Lopes.
& French Ltda. - No pedido d
Junto a patente n.° 4.076.
N.° 124.823 - L. Schuler A. G. averbação de contrato na mare
e Giacomo Conti.
Albert Abram We.xler - Junto
N.° 125.234 - Henrique Gustavo n.° 197.196.
N.° 92.519 - Metalúrgica Ivani
a patente n.° 4.212.
Gargi.
- Arquivem-se o pedido d
Ltda.
Angelo Marcelli - Junto a paN.° 126.104 - Brinquedos Bei- averbação.
N.° 95.519 - Alwin Rath.
tente n.° 4.728.
N.° 59.312 - Indústria Brasi- ja Flôr S. A. Indústria e ComérN.° 426.465 - Coopagro - Cc
Recap - Produtos para Beleza leira de Eletricidade S. A.
cio.
marcial e Agrícola Ltda. - Nad
Ltda. - Junto a patente númeN.° 127.827 - Agarri Alfonso. há que deferir.
N. 112.027 - Rohm & Hans
ro 5.242.
N.° 127.995 --- Alcindo de Sou'N.° 472 080 - José Giri Petrill
Com pany.
za
Magalhães.
Adail Caruzi. Fruzzoni e Leonicl
Nada há que deferir.
N.° 113.241 - Robertshaw FulN.° 128.239 - José Elias.
N." 456.443 - L. Batista SomChatsky - Junto a patente nú- ton
ompany.
Controls
C
mero 60.745.
N. 128.299 - Brindes Promo- - Nada há que deferir.
N.° 114.304 - N. V. Philips' cionais Boanova Ltda.
Ferreira & Souza - Junto a fiaieken.
Arquivamentos de processos
Gloeilampenfabr
N.° 131.016 - Luiz Tobaldini
tente n 61.435.
Notat Tire ComN.°
116.847
Ficam
os processos de marct
N. 131.154 - Octavio Carlos
Arbed Acieries Reunias de Burabaixo mencionados arquivados
Coutinho de Faria.
bach Eich Dudelange Société Ano- pany.
N.° 124.359 - Tecalemit Ltd.
N.° 453.342 - Comércio e h
N.° 132.841 - Guilherme Manyme - Junto a patortle 61.681.
N.° 124.481 - William Royal razzi.
dúStria Sulamar Ltda.
Abram hast - Junto a patente Welch.
No. 464.227 - Si•ntelar [teve:
N.° 134 . 793 - Solfrene Macchin.° 62.601.
N." 124.482 ._ William Royal ne S. p. A
timentos Plásticos Ltda.
Betsy Hellinghuizer Gerr i esen - Welch.
N.° 480 201 - IncI - Ruiu.
N.° 135.625 - Valer° José Graus
Junto a patente n.° 64.185. •
N.° 124.761 - General Signa] Garcia.
tria de Novidade Ele.rônica
Phillips Petroleum Ci,mnany - Corp.
dama Ltda.
N.° 135.997 - Ildo Ely Petry.
Junto a patente ti.° 65.007.
N.° 124.163 - L. Schuler A. G.
N.^ 486.212 - Laercio Cunho
N.° 137.829 - Prodec S. A. ProJ. Coimbra S. A. Comércio e
Silva.
N.° 124.790 - Jaime de Botton. teção e Decoração de Metais.
Indústria - Junto a patente núN.° 125.713 - Philco Corp.
N." 486 217 - Compai hia
N.° 137.916 - Hermorion Ltd.
mero 65.437.
N. 126 0t.,3 - Vandervell ProN." 138.068 - Nicolino Guima- Partici p ações Indus t rias e Come
ciais Compic.
rães Moreira.
Bóris Weinberg e Catharina Ma- ducts Ltd.
N.' 480 200 - Sonho de ()iu
N." 138.152 - Electra Ida Pasria de Vries - Junto a patente • N° 126.401 - Cia. Mecânica
- Loterias I ida
Itatina S. A.
tini.
ri ° 09 082.
N.° 486 068 -- Casas Renato A
N.° 127.144 - F1S srl
FaN.° 141.429 - Tomohisa SuRata Shoe Com p an y of Canada
figos para o Lar Ltda.
brica Italiana Sollevatori.
Ltd. - Junto a patente 59.8R7.
N. 48(i 072 -- The Grapet
N.° 127.161 - Ingersoll Rand
N.° 155.273 - Ralvolt A p areEletro - Indústria Walita S. A.
Com p any Enc.
lhos Elétricos Ltda.
Company.
- Junto a patente n." 62.232.

Cuinta-feira 15
N:° 486.57 - B. Dei Ducca.
N.° 486.768 - Jufra - Indúsria e Comércio Ltda.
N.° 486.772 - Pedro Pereira de
lesquita.
N." 486.773 - Ezio Cecilio Da:er.
N.° 486.780 - Irmãos Rodri:nes.
N.° 486.781 - Cia. Sudoeste de
r rigorificos Fricoeste.
N.° 486.782 - Estanislau Chrus,
N." 487.010 - Cine Foto Fox
,tda.
N.° 487.011 - Alfredo Fran:isco Martins Marques.
N.° 487.092 - Sociedade Anôlima de Bebidas Originais e Re!istradas.
N. 487.114 - Mead Johnson &
.:ompany.
N.° 487.017 - Restaurante Nanim Ltda.
N.° 486.760- Pacheco Ferreira
t Cia. Ltda.
N.° 474.790 - Vinícola Monerrato Ltda.
N.° 475.626 - Sociedade Mer;antil de Ferros Mecafer Ltda.
N." 488.349 - Companhia Protutora de Vidro Providro.
N.° 488.278 - Companhia Protutora de Vidro Providro.
N.° 488.688 - Res Acril S. A.
= Indústrias de Resinas Acrilicas
N." 489.096 - José Bendito dos
;mitos.
N.° 449.923 - Companhia de
-_-,mpreendimentos Gerais - (:EG.
N.° 449.924 - Companhia de
--mprcendimentos Gerais - CEG.
N.° 449.925 - Companhia de
¡mpreendimentos Gerais - CEG.
N.° 450.064 - Acima.
N.° 456.115 - Tintas Cabral
N." 456.139 - Gerhardt & Mo•aes Ltda.
N.° 457.094 - FranCisco Hono'ato Silva.
N.° 460.587 - Giuseppe
Carmina Rosa
N.° 460.733
dendes de Freitas.
N.° 463382 - Laboratório Téclie° Dental Lider Ltda.
N.° 467.101 - Bernardo Zitro-ienblatt.
N" 467.112 - Imobiliária Pilar
dda.
N.° 470.450 - Natan Faiwusewicz.
N.° 470.793 - Elekeiroz do
nIordeste - Indústria Química
;. A.
N.° 471.386 - Warner - Lam.
Jert Pharmaceutical Company.
N.° 271.414 - Lourenço Masi
Cia. Ltda.
•
N.° 472.112 - Ponzilaqua, Flotido & Cia.
N.° 472.267 - João Comerlato
Cia. Ltda.
N.° 472.859 - Serraria São José
dela.
N.° 472.262 - Comercial Real
le Máquinas e Equipamentos de
scritório Ltda.
N.° 474 100 - Editôra e Publi:idade Edição Extra Ltda.
N". 475.766 - Metrópole Hotel
,tda.
Ns. 476.282 - 476 284 :76.286 - 476 287 - 47.289 ;76.290 - 476.293 - 476 294 76.295 - 476.299 - Refrigeran-
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tes Sulriograndenses S. A. IndúsN.° 485.329 - Secon - Servi- • N.° 486.156 - Dicon S. A. Im6.
veis Participações e Administratria e Comércio.
ços Contabeis e Adm. Ltda.
N.° 476.984 - Bijouterias GuaN." 485.330 - Indústria de So- ção.
nabara Ltda,
las Cortadas Super Sola Ltda.
N.° 446.157 - Dicon S. A. ImóN.° 480.725 - Alcides Pagliarin.
N.° 485.332 - Societá Applica- veis Participações e AdministraN.° 482.151 - Antônio Luiz, zioni Gemina Antibranti Saga ção.
Antônio Ramos Soares e Evaldo S. p. A.
N.° 486.184 - Fundição de MeFernandes Araujo.
tais Bera Ltda.
N.°
485.792
Representações
N.° 484.767 - Brasco - ConN.° 486.200 Inek IndúsLavai Ltda.
selheiros Econômicos.
tria. de Novidades Eletrônicas KoN.°
485.793
Comp.
Imp.
de
N.° .484.768 - Scol - Sociedama Ltda.
Metais Preciosos Revkin Ltda.
dade Construtora Ltda.
N.°
485.801
Sopal
Soc.
CoN.° 486.239 - Indústria
N.° 484.777 - Gabriel Pini-2iro
de Produtos Alimentícios Ltda.
mércio Osvaldino • Trindade Ltda.
Guimarães.
N.° 486.249 - Alberico Bolges
N.° 484.778 - Representações .N.° 485.995 - Centro Editor de
Carvalho S. A. - Importação e
Psicologia Aplicada Cepa Ltda.
e Corretagens Itapoan Ltda.
Comércio.
N.° 484.779 - Exakta - Indús- ' N.° 486.020 - Brasime - InN.° 486.242 - S. A. Loja Bahia
tria e Comércio de Balanças 'Arta. dústria Metalúrgica Ltda.
N." 484.780 - Exakta - indúsN. 486.021 - Associação Bra- Tecidos Confecções.
N.° 486.243 - União Incorporatria e Comércio de Balanças Ltda. sileira de Condominos.
dora de Tecidos S. A.
N.° 484.787 - Soc. Planeta LiN.°
486.036
Aquamar
Corp.
N. 486.244 - Oubinha Irmão
mitada.
Brasileira de Engenharia e Opera- & Cia.
N. 484.792 - J. Chieger.
•
N° 486.246 - Comércio e ReN.° 484.801 - Pantera indús- ções Submarinas,
presentações Dinamo Ltda.
tria e Comércio de Auto Peças LiN.° 486.038 -. Aquamar
mitada.
Brasileira de Engenharia e Opera.
N.° 486.247 - Editôra DivulgaN. 484.817 - Fornecedora de ções Submarinas.
ção Ltda.
Material para Pinturas Alvorada
N.° 486.249 - Carreiro, Macias
N. 486.039 - Aquamar Co: .p.
Ltda.
Brasileira de Engenharia e Opera- & Amoedo.
N.° 484 818 - Tecnart Imp. e ções Submarinas.
N.° 486.251 - Martins lhãos
Com. Ltda.
N.° 486.079 - Bar Capela da Ltda.
N.° 484.834 - Lyge - Passa- Piedade Ltda.
N.° 486.253 - Retifica ,3rasilia
gens e Turismo Ltda.
N.° 486.080 - Bar Estrela do de Mot p res Ltda.
. N.° 484.836 - Trans Rádio Ni•
N." 486.254 - Emel S. A
Campo Ltda. e Restaurante.
ponpon Ltda.
N. 486.257 - Indústria 'e BeN.°
486
101
Nilo
.
A
lves
de
N." 484.877 - Entregadora Rábidas I3oa Sorte Ltda.
Freitas.
pida Life Ltda.
N.° 486.259 - Lenine AnCnio
N.° 486.111 - Arco - ArquiteN. 484.878 - Entregadora RáLima.
tur
ae
Construções
Ltda.
pida Life Ltda.
•
N.° 486.515 - Imprensa r PuN. 486.113 - Sitoshi Araki e blicidade Vale do Itapemirim SoN.° 484.880 - Indústria Comércio de Artefatos de 'Bambu Kazuo Takada.
ciedade Anônima.
Itapira Ltda.
N.° 486.115 - [dam - Indústria
N.° 486.518 - José Faria Matos
N.° 485.248 - Autron Auto Ele- de Artefatos Metálicos Ltda.
N." 486 520 - Rubens Pinho
trônica Ltda.
N.° 486.116 - Indústria de • CaCoelho.
N.° 485 251 - Guilherme Vás- ntas Astor Ltda.
N.° 486.522 - Câmara de Coques.
N. 486.117 - Tupã Investi- mércio Americana to Brasil
N.° 485.261 - Manoel Martinez
mentos Imobiliários Ltda.
N.° 486.538 - Orban & Neohluir.
Paez.
N.° 486.132 - Máquinas e Ins- S. A, - Comércio e Importação.
N. 485.281 - Comércio e Indústria Hugo Stinnes Brasil Ltda. talações Industriais Tecnocereal
N.° 486.543 - Sopremaco N.° 485.287 - Comércio e fri- Ltda.
Sociedade Prefabricados de MaN.° 486.140 - Indústria e Co- teriais de Construção Ltda.
dústria Hugo Stinnes Brasil Ltda.
N.° 485.289 - Oficina Mecâni.. mércio de Perfumaria Montenegro
N.° :.86 570 - Motobroz IndúsLtda.
ca Nacional Ltda.
tria e Comércio Ltda.
N.° 485.306 - Hotel União LiN.° 486.143 - D. D. Ltda. SerN.° 486,52
Biochímie GiVfBii
viço de Dedetização Domiciliar.
mitada.
N. 486.600 - Geraldo de Oliveira.
N. 486.610 - Companhia de
Industrialização de Leite de Pernambuco Cilpe.
N.' 486 869 - Emp. de Engenharia Comércio e Indústria Prso
Branco Ltda.
N.° 486.671 --- The Grapette
Company Inc.
N.° 486 673 - The Grapette
Company Inc.
DIVULGAÇÃO N.° 769
N.° 486.748 - Laboratório Libertas Ltda.
N.° 486.752 - J. Oscar.
N. 487.142 - Bauer Industrial
Química Importadora Ltda.
N.° 487.151 - Confecções de
Maiôs Katia Ltda.
A. VENDA s
N.° 487.379 - Confecções GuaNa Guanabara
nabara Ltda.
N.° 718 045 - Laboratório SinSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
tético Ltda.
Agência I: Ministério da Fazenda
N° 718 656 - .Pacheco Ferreira
&
Cia. Ltda,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei:Libais° Postal
N.° 733.876 - Mattos & (,ia.
N.° 738 0871 - Hotel Caravelas
Em Brasília
Ltda.
Na Sede do D.I.N. •
N' 738.133 - Distribuidora de
Alcool Enfermeira Ltda.
- Arquivem-se os processos.

PR.orrnçÃo
.A.08

ANIM.AI
Preço: Cr$ 7
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TERMO

N9

127.801

De 22 de março de 1961
Requerente: Sandoz S. A. — Suíça.
Titulo: «Processo para a preparação
ie novos compostos heterociclicos
Privilégio de Invenção'.
Processo para a preparação de novos
derivados de 1-azatioxanteno da fórmula geral I;

cloro, bromo ou lodo, de se hidrolisar rizado por seu o outro terminal do apao produto reacional até ao derivado de relho receptor e o de prova ligados a
1-aza-tioxantidrol da fórmula geral IV: um condutor que fifurque e cujo ramo
central se liga diretamente à bateria de
pilhas.
Reostato de corrente continua,
5.
como reivindicado de 1 a 4 e caracterizado por ter urna bateria de pilhas
ligadas em serie, tôdas de pequena voltagem, que geram a energia elétrica para o aparelho receptor e para o da
prova.

3
Rk ,

8

e dos seus sais de adição de ácido,
fórmula na qual a significa um átomo
de hidrogénio ou um átomo de halogênio, 1R2 e R3 são átomos de hidrogénio, e R4 e R5 representam restos
alquilos inferiores, ou R5 juntamente
com R2, R3 ou R4 representam um
resto alquilênico contendo em cadeia
retilínea no máximo quatro átomos de
carbono sendo êste processo caracterizado pelo fato de se fazer reagir um
derivado de 1-aza-tiexantona da fórmula
geral II:

na qual RI e R5 têm as significações
acima indicadas, de se tratar êste subseqüentemente Coo agentes dissociadores
de água, e de os compostos obtidos
serem eventualmente separados de maneira por si conhecida nas suai formas
estéreo-isômeras e/ou transformados aos
seus sais de adição de ácido.
Finalmente a requerente reivindica,
de, .4côrdo com a legislaçãa. aplicável,
a prioridade dos correspondentes pedidos' de patente depositados na Repartição .de Patentes da Suíça, em 24 de
março de 1960, sob n° 3.280-60 e em
21 de outubro de 1960, sob número
11.820-60.
TERMO 1n19 129.058

6. -- Reostato de corrente contínua,
como reivindicado de 1 a 5 e caracterizado por se mover o ponteiro em sentidos opostos e poder ficar fora do contacto com o resistir reivindicado em* 1.
Reostato de corrente continua,
7.
como reivindicado de 1 a 6 e caracterizado por Poder fluir a corrente elétrica simultâneamente nos dois ramos
do resistor, mas enquanto um dos ramos
aumenta de intensidade no outro diminue, se o ponteiro se move de modo
respectivamente a diminuir ou a aumentar o número de resistores parciais.
Reostato de corrente continua,
8.
como reivindicado de 1 a 7 e caracterizado por .ser possível colocar todo o
circuito dentro de um envoltório, inclusive a bateria de pilhas.
Reostato de corrente continua,
9.
coom descritos nestes relatórios, representado no desenho e reivindicado nestes 9 (nove pontos característicos.

Data 9 de maio de 1961
Requerente — Loncolu Cernido CarBrasília.
valho
TSRMO N 9 129.545
Titulo - Reostato de corrente continua.
Data '29 de maio de 1961
1. -- Eleostato de corrente continua,
Deere And Company
Requerente
caracterizado por ter um resistor deviEstados Unidos da América.
dido em diversos resistores parciais liTitulo Raspador-Carregador com
gados em serie e áôbre êstes deslisa um articulação propulsora do trator para o
ponteiro condutor de energia elétrica.
elevador.
Reostato de corrente continua,
2.
Pontos característicos
como reivindicado em 1, e caracterizado
na qual RI têm a significação acima por ser um dos terminais do ponteiro
1. —, Dispositivo de acionamento paindicada, com um composto organora emprêgo com urna combinação de
condutor
ligado
diretamente
à
uma
bametálico da fórmula geral III:
trator e raspador, 'caracterizado pelo
teria de pilhas de corrente continua.
Reostato de corrente continua, fato do trator ter uma estrutura do ei3.
como reivindicado 1 e 2 e caracterizado xo posterior transversal, um engate de
por ser cada um dos extremos de re- tipo universal acima da estrutura do
sistor ligado por meio de condutor de eixo e um eixo de tomada de fôrça
energia elétrica a um terminal, on liga 'ao prolongamento para traz abaixo e
o aparelho receptor em um dos etre- estreitamente para traz do engate, o rasmos, e uma lâmpada ou outro aparelho pador inclui uma caçamba carregadora
de prova no outro extremo, ou sôrnente de material longitudinal aberta junto à
o circuito de utilização e o de provas, sua extremidade dianteira e tendo lados
perpendiculares contrapostos interligados
isto é, um sem o outro.
na qual R,, 1:2 3 , R4 e R5 tém as sigpelas suas bordas inferiores por uma
Reostato de corrente continua, estrutura de piso tendo uma aresta de
aificações acima referidas, Me significa 4.
um metal bivalente e Hal representa como renvindicado de 1 a 3 e caracte- corte transversal junto à extremidade

dianteira de caixa, una elevador lat.
mente disposto montado para ação
tuante sôbre a caixa do raspador e
entado para cima e para trai da ar
de corte, o dito elevador incluindo
dispositivo propulsor do elevador de
lado do mesmo, e dispositivos liga
o raspador com o trator incluindo 1
estrutura de viga rígida em forma d

tendo um parte de partes de perna
prolongando para traz pivotadas p
suas extremidades posteriores às pa
laterais, uma viga transversal interli,,
do as extremidades dianteiras das pa
de perna e uma viga central sali.
rigida se extendendo para diante da
ga transversal com dispositivos junt
sua extremidade dianteira para liga
com o engate universal, e disposit,
motrises para ajustar a caixa sõbn
conexões pivotadas nas extremid.
posteriores das pernas que se pro
gani para tras para elevar ou arri2
aresta de corte, os ditos ciiepoaiti
propulsores compreendendo uma pric
ra caixa de engrenagens ou carter
tada sôbre so trator junto ao eixo
tomada de força; unia segunda ca
de engrenagens fixada ao lado da g
que se extende para diante, estreitamx
para traz do engate de forma à pee
necer em substancial alinhamento vo
cal com o primeiro cárter quand<
viga oscilar sôbre o engate, um
propulsor perpendicularmente disp
extensível e retrátil se extendendo
tre as ditas caixas de engrenagens;
estrutura de munhão apoiada sôbr
viga transversal; um eixo transmi
de fôrça se estendendo do segundo
ter e terminando para traz dos disa
tivos do munhão; um primeiro meca
mo de engrenagens cônica apoiado
dito primeiro cárter tendo ligação

o eixo de tomada de fôrça e uma I
ção articulada com a extremidade i
•rior do eixo perperdicularmente disi
to para transmitir a fôrça do prinu
'para último; um segundo mecanismo
engrenagens cônica sustentando no
segundo cárter tendo uma ligação
culada com a extremidade superior
eixo perpendicular e uma ligação CO1
eixo transmissor de fôrça para trart
tir a fôrça do primeiro para o últi
um eixo propulsor do elevador se
tendendo entre a extremidade poste
do eixo transmissor de fôrça para
dispositivos propulsores do elevei
dispositirpos de ligação articulada
extremidades opostas do eixo propu
do elevador ligando U eixo propu
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uo elevada com o eixo transmissor de
fôrça e com os dispositivos propulsores do elevador, o eixo propulsor do
elevador sendo automaticamente ajustável em comprimento para acomodar o
deslocamento entre a estrutura de viga
e o elevador.
2. Dispositivos propulsores para
emprêgo com uma combinação de trator raspador caracterizados pelo fato de
trator ter um estrutura de eixo posterior
transversal, um engate do tipo universal
acima da estrutura do eixo e um eixo
de tomada de fõrça posteriormente saliente abaixo e estreitamente para traz
do engate, o raspador inciui uma caçamba carregadora de material, longitudinal, aberta junto à sua extremidade
dianteira e tendo lados perpendiculares
contrapostos interligados junto às suas
bordas inferiores por uma estrutura de
piso tendo uma aresta de corte transversal junto à extremidade dianteira da
caçamba, um elevador lateralmente disposto montado para movimento flutuante
sôbre a caçamba do scraper e orientado
para cima e para traz da aresta de corte, o dito elevador incluindo um dispocitivo propulsor do elevador de um lado
do mesmo, e dispositivos ligando o scraper com o trator incluindo uma estrutura de viga rigida em forma de Y tendo
um parte de partes de pernas posteri
ormente salientes pivotadas pelas suas
posteriores com as paredes laterais, uma
viga transversal' interligando as extrern-i
dades dianteiras das partes de perna e
uma viga central saliente rigida se extendendo para diante da viga transversal com dispositivos junto à sua extremidade dianteira para ligação com o
engate universal, e dispostivos motrizes
para ajustarem a caixa sôbre as conexões pivotadas nas extremidades pos •
tenores das pernas posteriormente salientes para elevar ou arriar a aresta de
corte, os ditos dispositivos propulsores
compreendendo: uma primeira caixa de
transmissão montada sõbre o trator junto no eixo da tomada de fôrça; uma
segunda caixa de transmissão sendo fixada ao lado da viga que se extende
para diante, estreitamente para trás do
engate de forma à permanecer em alinhamento substancialmente perpendicular com a primeira caixa de transmissão quando a viga oscilar sóbre o engate; um eixo- propulsor extensível e
retrátil perpendicularmente disposto, se
extendendo entre , as ditas caixas de
transmissão; uma extrutura de munhão
apoiada sôbre a viga transversal; um
eixo transmissor de fôrça se extendendo
do segundo cárter através e terminando
para trás dos dispositivos de munhão;
um primeiro mecanismo de transmissão
angularmente acomodável apoiado no di•
to primeiro cárter tendo ligação com
o eixo de tomada de fôrça e uma conexão articulada com a extremidade inferlor do eixo perpendicularmente disposto para transmitir a fôrça do primeiro
para o último; um segundo mecanismo
de transmissão angularmente acomodavel apoiado no dito segundo cárter tendo uma ligação articulada com a extre-

inidade superior do eixo perpendicular
e urna ligação com o eixo transmissor
de fôrça para transmitir a energia do
primeiro ao último; um eixo 'propulsor
de elevador se extendendo entre a extremidade posterior do eixo transmissor
de fõrça para •os dispositivos propulsores do elevador; dispositivo de ligação
articulada nas extremidades opostas do
eixo propulsor do elevador ligando o
eixo propulsor do elevador com o eixo
transmissor de fõrça e os dispositivos
propulsores do elevador; e o eixo propulsor do elevador sendo automàticamente ajustável em comprimeiro para acomodar o deslocamento entre a estrutura
de viga e o elevador.
3. .-- Dispositivos propulsores para
emprêgo com uma combinação de trator e raspador, caracterizados pelo fato do trator ter uma estrutura de eixo
posterior transversal, um engate do tipo
universal acima da estrutura do eixo e
um eixo de tomada de fôrça .posteriormente saliente abaixo e estreitamente
para trás do engate, o raspador inclui
uma caçamba carregadora de material.
longitudinal, aberta junto à sua extremidade dianteira e tendo -lados perpen
diculares contrapostos interligados junto
às suas bordas inferiores por . unia estrutura de piso tendo uma aresta de
corte transversal junto à extremidade
dianteira da caçamba, um elevador lateralmente disposto montado para ação
flutuante sôbre a caçamba do raspador
e orientado para cima e para. trás da
aresta de corte, o dito elevador incluindo um dispositivo propulsor do elevador num lado do mesmo, e dispositivos
ligando o raspador. com o trator incluindo uma estrutura de viga rígida em
forma de Y tendo um par de partes
de perna posteriormente Salientes pivotadas pelas suas extremidades posteriores com as paredes laterais, uma viga
transversal interligando as extremidades
dianteiras das partes de perna e uma
viga central saliente rígida se extendendo para diante da viga transversal 'com
dispositivos junto à sua extremidade dianteira para ligação com o engate uniVersai, e•dispositivos motrizes para ajustarem a caçamba sôbre as conexões articuladas nas extremidades posteriores
das pernas posteriormente salientes para elevar os arriar a aresta de corte,
os ditos dispositivos propulsores compreendendo; uma primeira caixa de transmissão montada sôbre o trator junto ao
eixo da tomada de fôrça; uma segunda
caixa de transmissão fixada ao lado da
viga anteriormente saliente estreitamente fixada ao lado da viga anteriormente
saliente estreitamente para trás de sua
extremidades dianteira; de forma à permanecer em substancial alinhamento ver-

tical com à primeira caixa de transmissão quando a viga oscilar em tôrno do
engate; um eixo propulsor extensível e
retrátil perpendicularmente disposto en;
tre .as ditas caixas de transmissão, uma
estrutura de munhão apoiada sôbre a
estrutura de viga para trás da segunda
transmissão; dispositivos de .eixo transmissor da fõrça se extendetido para trás
da segunda caixa de transmissão através e terminando para trás dos 'dispositivos de munhão; um primeiro mecanismo de transmissão angularmente acomodável sustentando 'na dita primeira caixa tendo ligação com o eixo de tomada de fôrça e uma' ligação articulada
com a extremidade inferior do eixo perpendicularmente disposto para transmitir fõrça do primeiro para o último;
um segundo menanismo propulsor angularmente acomOdável sustentado na
dita segunda caixa tendo uma ligação
articulada com a exiremidade superior
do eixo perpendicular e uma ligação
com os' dispositivos de eixo de transmissão de fórça para transmissão de energia do primeiro para o último; e dispositii/os no interior dos dispositiv,,s do
eixo transmissor de fôrça sendo automaticamente ajustáveis para
efetivar o
ajuste do eixo para acomodar o deslocamento entre a estrutura de viga e o
elevador.
4
Dispositivos propulsores para
emprégo com uma combinação de trator e raspador caracterizados pelo fato
do trator possuir uma, estrutura do eixo posterior transversal e uma estrutura de engate definindo um pivot perpendicular se projetando para cima da
dita estrutura e um eixo de tomada de
fôrça posteriormente saliente abaixo e
estreitamente . para traz da estrutura de
engate, o - raspador ou scrapei inclui
uma 'caixa ou caçamba 'carregadora de
material, longitudinal, aberta na sua extrecidade dianteira e tendo lados perpendiculares contrapostos interligados junto
às suas bordas inferiores por urna estrutura de pino tendo urna aresta de *torta
transversal adjuacente à extremidade dianteira da caixa, um elevador lateralmente dispotso montado para movimento flutuante sôbre a caçamba de scraper e levando . para cima da aresta de corte,
o dito elevador incluindo um dkNpositivo propulsor do elevador de um lado
do mesmo, e dispositivos ligando o
scraper com o trator incluindo uma estrutura de viga rígida tendo um par de
partes de pernas posteriormente salientes e transversalmente espaçadas pivotadas junto às suas extremidades trazeiras com as partes laterais, e regidamenu interligadas iunto às suas extre-

midase anteriores e uma estrutura dá
viga anteriormente saliente tendo dispo(
sitivos na 'sua extremidade anterior pa4
ra ligação com à pivot vertical, e dig.i
positivos para ajustar a caçamba sôbrd
a . ligação pivotante-na extremidade poso
tenor das pernas posteriormente sabem
tes para elevar ou arriar a aresta dei
corte, os ditos dispositivos propulsores
compreendendo: uma primeira caixa da
transmissão montada sõbre o trator lua-i
to ao eixo de tomada de fdrça; uma
segunda caixa de transmissão fixada a0
lado da viga anteriormente disposta e4
estreitamente espaçada para traz da
sua extremidade dianteira de forma ai
permanecer em alinhamento vertical su.
bstancial com a primeira transmissad
guando a viga oscilar lateralmente era
tórno do pivot vertical de estrutura da
engate; um eixo propulsor perpendicu.
larmente disposto extensível e retrátil
se extendendo entre as ditas caixas de
transmissão; uma estrutura de munhão
apoiada sôbre a estrutura de viga para
traz da dita segunda caixa de transmis.
são; dispositivos de eixos transmissores
de fárça se extendendo da segunda cai.
xa através os dispositivos do munhãe
e para os dispositivos p ropulsores do
elevador; um primeiro mecanismo de
transmissão angularmente acomodáveR
apoiado na dita primeira caixa tendo
ligação com o eixo de tomada de fôrçà
e unia ligação articulada com a extre.,
midade inferior do eixo perpendicular,
mente disposto para transmissão de fôri
ça do p rimeiro para o último; e ura
segundo mecanismo de tr ansmissão ani
gularmente a comodável apoiado na dita
segunda caixa de transmissão tendo uma
ligação articulada com a extremida.cle
sup erior do eixo perp
endicular e uma
ligação com os di3p
ositivos do eixo
transmissor de fôrça para transmitir X
fôrça do primeiro ao último.
5. — Dispositivos
propulsores parS

emprêgo com uma ~binação de trai
tor e scraper, ca racterizado pelo

fato

do trator possuir u ‘rna estrutura de eixo
posterior transversal, uma estrutura d4
engate montada sôbre a mesma defii
nindo um pivot p erpendicular e um d.o
xo de tomada de fdrça posteriormente
saliente, abaixo e estreitamente para
traz da estrutura de engate, o esrapet
incluindo uma caçamba longitudinal car.
regadora de material, aberta junto ai
sua er'leraidade dianteira e tendo lados
perpendiculares contrapostos interligado
junto às suas bordas inferiores por umal
estrutura de p iso tendo urna aresta dl
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corte transversal junto à extremidade dianteira da caçamba, um ,plevador lateralmente disposto montado para moviMento flutuante sõbre a caçamba do
scrapar ou raspador e se dirigindo para
cima da aresta de corte, o dito elevador
incluindo um dispositivo propulsor de
elevador de um lado do mesmo, e dia
positivos ligando o scraper com o trator incluindo uma estrutura de viga rigida tendo um parte de partes de perna
posteriormente salientes, rigidamente in',.erligadas junto às suas extremidades
dianteira e pivotadas pelas suas extremidades posteriores com as paredes la-

terais e uma viga central se prolongando para diante tendo dispositivos junto
à sua extremidade dianteira para ligação com o pivot vertical, e dispositivos
para ajustarem a caçamba sôbre a ligação pivotante na extremidade posteriormente salientes para elevar e arriar
a aresta de corte, os ditos dispositivos
propulsores• compreendendo: uma primeira caixa de transmissão montável
sôbre o trator junto ao eixo de tomada
de fórça, uma segunda caixa de transmissão fixada ao lado da viga anteriormente salient a espaçada para traz

de sua extremidade dianteira de forma
à manter em substiancial alinhamento
vertical com a primeira caixa de transmissão quando a viga oscilar lateralmente em tôrno do pivot vertical da estrutura de engate; um eixo propulsor
vertical disposto extensível e retrátil se
estendendo entre as ditas caixas de
transmissão; dispositivos do eixo transmissor de fôrça se extendendo para traz
da segunda caixa de transmissão para
os dispositivos propulsores do elevador;
usn primeiro mecanismo de engrenagem
cônica apoiado na dita primeira caixa

alass

de transmissão tendo ligação com e
eixo de tomada de fôrça a uma liga.
ção do tipo universal com a extremidade inferior ao eixo perpendicularmente
disposto para transmissão da fôrça do
primeiro para último; e um segundo mecanismo de engrenagem cônica apoiado
na dita segunda caixa de transmissão
tendo uma ligação na dita segunda canxa de transmissão tendo uma ligação do
tipo universal com a extremidade superior do eixo perpendicular a uma liga..
çã'o com um dispositivo de eixo de
transmissão de fôrça para transmitir a
fárça do primeiro para o último.
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1 — Julho de 1965
agosto de 1965
*** Pascieulo 111 — setembro de 1965
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Cr$ 1.300
Cr$ 2.100
Cr$ 2.100

•
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Fascículo 1 — outubro de 1965
Fascieule 11 @Ne novembro de 1965
erge "12 Fackuk LII
dezembro de 1965

Cr$ 1.300
Cr$ 1.400
Cr$ 1.200

• OA.0

,Cr$ 1.500
Cr$ 1.800
Cr3 1.411@

NO Guanabara
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Agência 1: Ministério da fazenda
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pudins, pickles, peixes, presuntos. paTêrmo n.° 741.573, de 24-3-66
Barcainox — Indústria Mecânica Ltda. tês,. pet:t-pois, pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagú, sardinhas,
sanduiches, sorvetes, saci de tomate e de
BARCAINOK
frutas, torradas, taploca, tâmaras. talhaInd. Brasileira
rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
Classe 21
toucinho e vinagre
Para distinguir: Veículos e suas partes
Têrmo
n.9 741.576, de 24-3-66
integrantes: Aros para bicicletas, autoAnglo-Universal Editôres Ltda.
móveis, auto-caminhões, aviões, amorSão Paulo
tecedores, alavancas de câmbio. barcos,
breques, braços para veiculos. bicicleANCLN4JNIVERSAL1
_as. carrinhos de mão e carretas, camiihonetes, carros ambulantes, caminhões.
Ind. Brasileira
carros, tratores. carros-berços. carrosianques carros-irrigadores, carros, carClasse 32
roças. carrocerias, chassis, chapas cir- Para
álbuns, almanaques,
culares para veículos, cubos de veiculas. anuários, boletins. catálogis. jornais.
zorrediccy .para veicuios. direção. desli- livros, peças teatrais é c:nematogratiaadeiras estribos, escadas rolantes, ele- cas, programas de rádio t televisão
vadores para passageiros e para carga. publicações. revistas. folhinhas impres-anates para carros, eixos de direção,
sas e programas circenses
freios. fronteiras para veiculos. guidão.
Têrmo
n.9 741.577, de 24-3-66
nocomotivas, lanchas motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões. E. B. A. Empreendimentos Brasileiros
de Aperfeiçoamento Ltda,
aanivelas. navios ônibus. para-choques.
São Paulo
aara-lamas para 'brisas, pedais. pantões.
todas ,,ara bicicletas, raios para bicicle:as, reboque. radiadores para veiculas,
"E. B . A. "
odas para veiculos. seuins, triciclos, tiInd. Brasileira
antes pare • eiculos. vagões, velocipejee, varetas de contrôle do afogador e
Classe 15
rcelerador, trolels. troieibus. varaes de Para distingu:r: Artefatos de ceamica,
caraos. toletes para carros
porcelana. faiança, louça vidrada para
Têm() n.9 741.575, de 24-3,66
uso caseiro, aparelhos de c'riá, de café,
Cerealista Baeta Neves Ltda.
ale jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
São Paulo
açucareiros, apanha-moscas, bacias sie latr:na. bandeijas. banheiras, biscouiras
bidês botijas, bules. cafeteiras canecas
"BAETA NEVES"
castiçais, chavenas, centros .de mesa
Ind. Brasileira
cmpoteira, \ cubosê, descansos de porcaClasse 41
escarradeiras, espremedores.
klcachofras. aletria. •,alho. espargos. funis, garra'as, globos. jard:neiras jar.çúcar. alimentos para animais, amido.. ros. jarrões, lavadedos, lavatórios lei:mendoas, ameixas, amendoim. araruta. teiras. maçanttas de porcelana, manta:Traz, atum, aveia, avelãs. aze:te azei- guelras, molheiras, moringas, palite:ros
onas banha, bacalhau. batatas, balas. pedestais, pias. pires; polvilhadires;
dscoitos. bombons, bolachas. baunilha. porta-facas, potes, puxadores. receptáiafé em pó e em grão. camarão, canela culos, Sale:ros; serviço de chã; taças
pau e em pó. cacau. carnes, chã, para café, travessas, terrinas, orinóis
iaramells chocolates. confeitos, cravo
vasilhas vasos sanitários e xícaras
:areais, cominho, creme de le:te. cremes
Tèrmo n.° 741.578, de 24-3-66
-rlimenticios, croquetes, compotas. canaca coalhada. castanha, cebola. condi- Hidromont Instalações Industriais Ltda..
alentos para alimentos. colorantea
São Paulo
-houriços, dendê. doces, doces de fruas. espinafre essênc:as alimentares, emHIDROMONT
,adas, ervilhas, enxovas, extrato de toè.Ind.
Brasileira
nate. farinhas alimentícias. favas fé-ulas, flocos. farelo. fermentos. feijão
Classe 8
:gos frios. 'auras sècas naturais e criaInstalações hidráulicas
alizadas. glicose. goma de mascar. gor.
luras. grânulos, grão de bica gelatasa,
Têrmo n.° 741.580, de 24-3-66
Joiabada. geléias. herva doce herva
Indústria Química Pelka Ltda.
'late. hortaliças lagostas. Ilnquas. leita
São Paulo
-ondensado. leite em pó. legumes em
onserva. lentilhas, linguiça louro. ma g
PELKA
-aslimentíc.ro,aig
Ind. Brasileira
aargarina. marmelada macarrãi. mas-a de tomate. mel e melado. mate, masClasse 46
as para mingaus, molhos miluscos.
aostarda. mortadela, nós moscada. no- Para distinguir: Amido, anil, azul da
as, óleos comestivels. ostras. ovas, Prússia, alvaiade de zinca abrasivos,
,ães, paios, pralinés pimenta, pós para algodão preparado para limpar metais.

detergentes, espreenacetes, extrato de
Têrmo n.° 741.585, de 24-3-66
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Jane Haber Cosméticos Ltda,
cêra e de madeira, goma pare lavanSao Paulo
deria, limpadores de luvas, liquidos de
branquear tecidos líquidos inata-gorduJUNE HABER
ras para roupas e mata óleos para rouInd.
Brasileira
pas, oleina. óleos para limpeza de carros, • pós de branquear roupa, salicato
Classe 48
de sódio.. soda cáustica, sabão em pó,
Para distinguia: Perfumes essências ele.
sabão comum, sabão de esfregar e satratos, água de colônia, água de touca.
ponáceos, tijolos de polir e verniz
dor, agua de beleza á g ua de quina
para calçados
água le rosas, 'agua de ai -azema, água
Termo n. 9 741.581, de 24-3-66
liara barba loções e tônicos para J1
Externato Pequenópolis S/C
cabelos e para a pele. brilhantina nIan,..
dolina. "batons" cosméticos fixadores
São Paulo
de penteados, p etróleos óleos para as
cabelo creme revanescerre crema. :lora
EXTERNATO
durosos e p omadas para limpa za
ia
PÁQUENOPOLI5
Pele a "maquilage" le p ilatórios deser
dorantee, vinagre aromático pó de arroz
S/C.
e talco p erfumada ou não. .apas
para
Pestana e sobranceiras prepados para
embelezar cibos e olhos. carmim para
Nome civil
o rosto e p ara os lábios sanào e creme
Termo n.9 741.582, de 24-3-66
p ara barbear sabão liquid0 perfumado
Foto Ike Ltda.
ou não, sabonetes l enrifricios em pó.
pasta ou li q
São Paulo
uido. sais Perfumados odra
,banhos pentes. vaporizadores de Paral.
escóvas p ara dentes cabelos, unhas
I K E
e cilios. sa q uinhos p erfumado prepara.
*Ind. Brasileira
dos em Dó pasta, lí q uidos e Piamo*
arai o tratamento das unhas, disso!.
ventes e vernizes removedores da anta
cuia. g licerina er‘umada p ara os cabelos
Classe 8
Para distinguir: Filmes virgens, câma- e preparados para descoloir unhas.
cílios e p intas ou sinais atificiais óleos
ras fotográficas, gravadores e projetores
p ara a pele
Térmci n. 9 741.584, de 24-3-66
Têrrno
n.°
741.586, de 24-3-66 1
lune Haber Cosméticos Ltda.
Tabacaria Londres S. A.
São Paulo
Guanabara

Z U L.
Ind, Brasileira
Classe 48

CLIMAX
INDÚSTRIA BRASILEMA1

Pará distinguir: Perfumes, essências, exClasse 44
tratos, água de colônia, água de touca- Cigarros, cigarrilhas, charutos e outros
cador. água de beleza, água de quina.
artigos para fumantes
água de rosas, água de alfazema, água
Têm() n.° 741 587, de 2:1T3-66
para barba, loções e tônicos para os
Tabacaria Londres S. A.
cabelos e para a pele, brilhantina. banGuanabara
dolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelo. crave rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage”. „depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
-INDÚSTRIA BRASILEIRA)
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 44
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Cigarros
para barbear, sabão liquido perfumado
Tèrino n.° 741.588, de 24-3-.66
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Tabacaria Londres S. A.
pasta ou líquido, sais perfumados para
Guanabara
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado.. preparados em pó, pasta, líquidos e Miolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores de cutíDiDtTSTRIA BRASILEIRO
cula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
Classe 44
para a pele
Cigarra
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Têrmo n.° 741.570, de _24-3-66
"Kent" Lanches Ltda.
São vau.°

Termo n.° 741.595, de 24-3-66
• Fábrica de Calçados Suar Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 741.601, de 24-3-1966
Importadora Tirsense Limitada
Guanabara

unsum

ErilasT.1.—eira
Classe 41
Lanches de: Aliche, mortadela, presunto, queijo, salame, salsichas, roz-hife
churrascos.
Têrm on.° 741.589, de 24-3-66
Tabacaria Londres S. A.
Guanabara

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos
Essências alimentícias
Termo n.° 741.602, de 24-3-1966
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

S O
flini;ÉiúSTRIA

BRASILtaxt^.-

Classe 14
Cigarros
Termo n.° 741.59J, de 24-3-66
Tabacaria Londres S. A.
Guanabara
//

SIDNEY
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 44
Cigarors
Termo n.° 741.591, de 24-3-66
Tabacaria Londres S. A.
Guanabara

JAMAICA,
1,124TDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 44
Cigarros
Termos
as,
741.59
2e 741.593, de
•
24-3-66
Conquista Auto Peças Ltda.
Guanabara .

CONQUISTA
Classe 8
aparelhos e materiais elétricos especialmente para veículos
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Tárato nto 741.594, de 24-3-66
Lentes de Contato Ltda,
Minas Gerais

Otente
Classe 8 Lentes de contacte

Classe 36
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 741.596, de 24-3-66
Fábrica de Calçados Simar Ltda.
Minas Gerais

S 1 II êt

.INDÚSTRLA BB.A. SILEIRA
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 741.597, de 24-3-66
Calçados Genuina Ltda.
Minas Gerais

C H ilL.N E
INDÚSTRIA BRASILERA
Classe 36
Caãçados em geral
, Termo n.° 741.598, • de 24-3-1966
Lojas Faixa Azul S. A.
Minas Gerais

,LOJAS
i-ÁIXA AZUL LTDA.
Nome Comercial
Termo n.9 741.599, de 24-3-1966,,
Fábrica de Doces Gema Ltda.
Minas Gerais

1E11 _
INMSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Doces de tôda sorte
Ttrm.t n.° 741.600, de 24~3~1966
Fabrica de Doces Gema Ltda.
Minas Gerais

o

Nome Comercial

BAIen tt11:7,SEZ
Classe 42
Whasky
Termo n.° 741.607, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Luxene, Inc.
Estados Unidos da América

I. X

NE

Classe 10
Resina plástica para fazer dentes artiSubstãncias e preparações químicas ficiais e dentaduras artificiais, inteiras
o uem chapas parciais; dentes artificiais
usadas na agricultcra, na •horticultura,
e ,dentaduras artificiais
na veterinária e para Ens sanitários, a
Termo n.° 741.608, de 24-3-1966
para fins sanitários, a saber: — adubos
Laboratório Prad °S. A.
químicos, ácidos sanitários. águas deParaná
sinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapalcidas, desin'etantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Termo n.° 741.603, de 24-3-1966
Brasileira
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América
Classe 2
Substâncias e preparações químicas
usadas na agriailtera, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos, ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapErt:cidas, desinetantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas .e tosf atos
Classe 10
Preparações dentárias para a obturação
Termo n.° 741.610, 'de 24-3-1966
de dentes, e. instrumentos ,máquinas,
Laboratório Prad oS.A.
aparelhos e acessórios para a medicina,
Paraná
a odontologia, a cirurgia e a higiene
Termo n.o 741.604, de24-3-1966
(Prorrogação.)
The Borden Company
(1,:ndústria BraSile
Estados Unidos da América
fi
Classe 2
•
Carrapaticidas, desinfettantes, embroca.
ções para animais, farinha de ossos,
10
medicamentos pare animaS, -aves, preparado s eproduto.:. inseticidas. paras'.
ticidas. remédios para fins veterinários,
Classe 41
sabões veterinários e des:nfetantes, saiS
-Queijo de creme
veterinários e desinfetantes, sais veterl.
nal-los, vacinas para aves e animais,
Termo n.° 741.605, de 24-3-1966
sais minerais para f:ns veterinários, po(Prorrogação).madas Uso, veterinário, vermiicdas uso
Worthington CorpoOtion
veterinário. desin.çetantes e veterinários
Estados Unidos da .knérica
Termo M o- 741.618, de 4-3-1966
Raul Oztávio de Campos Queiroz
Guanabara
Classe 2

,,.„,.„rià

La rafugo

01/1/itiC Iskit

WORTHINGtON

FÁBRICA DE
:DOCES GEMA

•

CYVER E

Termo n.° 741.606, de 24-3-1966
(Prorrogação)
John Haig & Co., Limited
Escócia

Classe 6
Bombas, compressores, prensa de filtros
e outras máquinas hidráulicas

CURSO MASTER
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
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714rmo n.° 7i1.609, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS.A.
Paraná

tAPRAMINli
ItoclXistria Brasiteiri‘
Classe 2
Substancias e preparações quimicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
químicos. ácidos sanitários, águas de•infetantes, álcalis, bactericidas, baratieidos, carrapat:cidas. desidetantes esterilizantes, enxertos, fertilizantes,
formicidas e fosfatos
-Termo n.0 741.611, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS.A.
Paraná

LAPRASAL
,

'11,040sirta &asneira-Classe 2

Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultcra, na horticultura,
na veterinária e para f:ns sanitários, a
para fins sanitários, a saber: — adubos
quimicos. ácidos sanitários, águas desinfetantes, álcalis, bactericidas, baraticães, carrapaecidas. desin cetantes esterilizantes, enxertos. fertilizantes,
formicidas e fosfatos
Têrmo n.° 741.612, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS.A.
Paraná

LAPRAMIL

adubos, ,:.sências para exterminai animais e plantas daninhas, e g traros de
quassia para fins hort:.zolas. te rtii izanter para o solo, formicida, guano. mese-,
tifuge.., massas para enxertos. pnstilhas
paia destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para destruir insetc.i, hervas e plantas daninhas, sais para fins agnicolas, sais para
fins hortícolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas. venenos contra a vermina.
.
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.° 741.614, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS.A.
:Paraná
e?

Laprasin
Indústria Brasileira
Classe 2
Substâncias e • preparações químicas
usadas na agricultura, à saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. álcalis
para fins agricolas: bactericidas, ceras
para enxertos. ciánamide de cálcio
como adulo para-o sola de tumadores.
desinfetantes usados na agricultura e
horticulturaAescórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
q uassia para fins horLcolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano. inse
ifugos. massas Para enxertos pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo..\i.preparações para destruir insetos, hervas e plantas daninhas. sais para fins avicolas, sais para
fins horticolos, substâncias quimicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas venenos contra a vermina.
venenos para insetos e vlsgos
contra lagartas

sais minerais para f.ns veterinários, pomadas uso Veterinário, vermiicdas uso
veterinário, desin‘etantes e veterinários
Termo n.° 741.616, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS . A.
Paraná

Pradogeol
Indústria Brasileira
Classe 2

lapracon

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Substncias e preparações químicas
Artigos da classe
usadas na agricultura, à saber: adubos,
Classe 6
adubos artificiais para o solo. álcalis
Artigos da classe
para fins agrícolas, bactericidas. ceras
Classe 7
para enxertos. cianamide de cálcio
Artigos da classe
corno adubo para o sola .de fumadores.
Classe 11
de sin fetantes usados na agricultura e
Artigos da classe
•
nortieultura. escórias básicas 'para
Classe 16
n dubos. essências para exterminas aniArtigos da classe
,nais e plantas daninhas, extratos de
Classe 18
quassia para fins horticolas. fertilizanArtigos da classe
tes para o solo, formicida. guano, inseClasse 21
çi fu elos, massas para enxertos pastilhas
Artigos da classe
para destruir insetos, preparações para
Classe 47
pr, servas o solo. preparações para desArtigos da classe
truir insetos, hervas e -plantas daninhas, sa a para fins agricolas, sais para
Tèrmos ns. 741.628 e 741.629, de
fins horticolas. substâncias quimicas
24-3-66
nata destruir insetos, hervas e plantas
SOTECAL — Sociedade Técnica de
daninhas venenos 'contra a vermina.
Estrutura e Caldeiraria S. A.
venenos para insetos e visgos
Guanabara
contra lagartas
Têrmo n.° 741.617, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS . A.
• Paraná

momo
Indústria Brasileira

Classe 2
Têm° n.° 741.627 de 24-3-66
Substâncias e preparações químicas
SOTECAL — Sociedade Técnica de usadas na agricultura, à saber: adubos.
Estrutura e Caldeiraria S. A.
• .Nos artificiais para o solo, álcalia
Classe 2
Guanabara
para fins agrícolas. bactericidas, ceras
Substâncias e preparações quimicas
para enxertos. cianamide de cálcio
Risadas na agricultcra, na horticultura.
SOTECA L — SOCIEDADE coeso adubo para o sola detamadores.
, La veterinária e para "Ens sanitários, a
desinfetantes usados na agricultura e
para fins sanitários, a saber: — adubos
TÉCNICA DE
na horticultura, escórias básicál. para
-4uimicos. ácidos sanitários, águas de.
ESTRUTURA. E
adubos, essências para exterminar ani;infetantes, álcalis, bactericidas, baratimais e p lantas daninhas, extratos de
carrapat:cidas. des:n tetantes esteCALDERARIA S. A.,
▪
auassia para fins hortícolas fertilizanrilizantes. enxertos, tertilizantes,
tes para o solo, formicida. guano. imaformiciclas e to-statos
'
Nome comercial
tifugos, massas pari enxertos pastilhas
Têrmo n.° 741.613, de 24-3-1966
para destruir insetos, preparações para
Termo n.° 741.615, de 24-3-1966
Laboratório Prad oS.A.
'
preservar o solo, preparações para desLaboratório Prad oS. A
truir insetos, hervas e plantas daniParaná
Paraná
nhas,
para fins agricolas, sais para
Fins horticolas. substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas. venenos contra a verrnina,
' venenos para Insetos e vlsgos
indústria Brasileira
j ndústria Brasileira
contra lagartas
Classe 1
Têrmo n.° 741 .630, de 24-3-66
Classe 2
:ubstâncias e preparações qu i micag Carrapaticidas, desin te , antes. embrOcaEstaleiros Guanabara Ltda.
sadas na agricultura, à saber: adubos. ções para animais, tarinha de OSSOS,
Rio de Janeiro
dubos artificiais para o solo, álcalis medicamentos para anima:s. aves preparado
s
eprodutos
inseticidas,
parasiara fins agricolas, bactericidas, ceras
ara enxertos. ciahamide de cálcio tinidas, remédios para fins veterinários,
'ESTALEIROS
amo adubo para o solo de /uma:lures sabões veterinários e des:nte éentes. sais
GUANABARA LTDA.:
veterinários e desinfetantes sais veteriesintetantes usados ha nqricultura
nários,
vacinas
para
aves
e
animais,
Nome comercial
a ho:licultura, escórias. básicas para

tndústria Brasileira

Termos ns . 741.619 a 741.626, de
24-3-1966
J. Torquato Comércio e Indústria .S. A.
Guanabara

SOTECAL
MDCISTRLA BR
. ASIL12RA

Classe 6
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Têrmos ns. 741.631 e 741 .632, de 1
24-3-66
Estaleiros Guanabara Ltda.
Rio de Janeiro

Lapradoctõr

INDrrSTRIA BaAsnseuil
Classe 6
Artigos da clases
Classe 21
Artigos da classs
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Tarmos ns. 741.633 a 741.644, de
24-3-66
Plásticos Plavinil S. A
São Paulo

ROY JET
Indústria Brasileira
Classe 4
Para distinguir substancias e produto:
de origem animai, vegetal ou minera:
em bruto ou parcialmente preparadas
Abrasivos em bruto, argila refratária
asfalto em bruto, algodão em bruto. De;
time. borracha em bruto, bauxita, ben
joina bm. cânfora. caolim, chifres. ce
ras de plantas vegetais de carnaúba
anatara, crina de cavalo, crina em ge.
espato. ervas medicinais. extratos casu.
sos, estopas extratos de plantas. enxó
tre. fõlhas. Fibras vegetais. flôres sacas
grafites, goma em bruto, granito CID
bruto kieselghur, liqualos de plantas
látex em bruto, ou parcialmente prepa
rado, minerios metálicos, madeiras em
bruto ou parcialmente trabalhados, era
toras, serradas e aplainaas, mica, mar
mores em bruto óxido de maneenês
óleos de cascas vegetais, óleos de llana
ça em bruto ou parcialmente prepara
doo, plumbagina em bruto, pó de moi
dagem para fundições, pedras britadas
piares em bruto, pedra calcária. plantas
medicinais pedras em bruto. quebracho
raizes vegetais, resinas, resinas natusais
residuos téxteis, adido, seivas. talcc
em bruto, xisto, xisto betuminoso, sili
cato
Classe 8
Anunciadores para telefones, anunciadores par aresidencias, anunciadores
para alarmas de ladrões, anunciadores
para liciteis, anunciadores para hospitais
e anunciadores empregados juntamente
com teelfones intternos. transformadases
automáticos, baterias elétricas e portabaterias, lâmpadas e lanternas de baterias, campainhas elétricas, transformadores para tocar campainhas, buzinas interruptores de circuito, condutores elétricos, condutores e acessórios, aparelhos
para lavagem de louça, ventiladores eletricos, aparelhos para iluminação elétrica, enceradores elétricos de assoalho,
martelos elétricos, aquecedores, refletores, aquecedores de ar, e aquecedores de
água, lâmpadas elétricas, incandescentes, composição Para isolamento, inaladores e suportes elétricos, telefoaes internos, lâmpadas elétricoc-voltaicas, tastalações e aparelhos de telefone, altotalantes, quadros de distribuição de fôrça, acessórios para luz e fõrça elétricos,
comutadores para barça elétrica as fôrnos
elétricos, retificadores para carga de baterias, instalações de código de chmaada para estabelecimentos industriais e
similares, suportes, fogões elétricos, fitas isolantes paar eletricidade, braços e
formadores elétricos, chapas murais para
comutadores e aparelhos elétricos, chapas elétricas para aquecimento, instalações elétricas para bombas de água e
aquecedores de água, aparelhos e
acessórios de eletricidaed

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas , cochas, co.ertores sstre.góes, fronhas. guarclana.
pos. ;agia: bordaeos :unos de toalaas
ençól: iaantas para camas panos para
osinaa a oanos -ia ca tos, to ahas rPe
osto e banho, toalhas le mesa. toa• nas para imitar, toalhas para cha
saia toafhas para banquetes. guarna
abes para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pao)
Classe 38
Aros para guardanapos de pape:
a glutinados álbuns (CID branco) álbuns
nas retratos e autógratos. balões (ex
aetn para brinquedos) blocos para
cwespondência blocos para cálculos
▪
oara .,notaseies bobinas broche
-as lar maressa : cadernos de escre
Jel
.a pa: parc documentos carteiras
C.*IttClã o
cacarneras zader
ios saixw as :arta° _aixa: para pà
cartões
visi,as, carteies coacta:iam.
.nd.ke, contra cal
mina cadernoS de papei inehmetram
em branca vara desenho, caderno:
ascolares cartões em branco. cartucho:
is cartolina, crapas olanográficas. ca
lemos de lembranaa carretéis is pa
í ri fias de celulose. g uardanapos. livros
aefao, envelopes em/Micros para dia
-utos de pa pel, encardenaçâc de pape
.311 papelão . etiquetas tolhas índice!.
ião impressos, livros fiscais livros às
ontahilidade mata-borrão ornamentos
ae p apel transparente pratos anel]
ahos, Pa péis de estanho e de alumiai°
aapais sem unpres , ão. papéis em branco
acra impressão, papéis fantasma menos
aara forrar paredes. papel almaço com
ou sem nauta papel clepon papel
seda, papel impermeável, papel em bo
-ima para impressão • papel encerado
Papel higiênico papel impermeável
para copiar papei para desenhos pa
ceei para embrulho impermeabilizada
aapel sara encadernar papei para es
cravar papel para imprimir papel pa
imana para embrulhos. papel celofane
aapel celuloss papel de linho, pape;
absorvente, papel para embrulhar ta
saco. papelão. seca-lente: de papel. rosetas de papel. rótulos de papel, rolas
de papel transparente sacos de Pay
serpentinas, tubos postais de cartas,
e tubetes de papel
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba;
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. aeroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. goros, logos dt 'ingeria, jaquetas. laquês
uvas, ligas, lenços, manhas, meias,
naiós, mantas. mandribo, mastiinas. ma
etós, palas. penhoar. pulover. pelerinas
peugas, 'pouches. pcilainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos,

suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
toucas, turbantts, ternos. uniformes
e vestidos
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estrados linóleos: oleados; passadeiras; panas para assoalhos: para
paredes e tapetes
Classe 49
Para distinguir jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Autotomóveis e veiculos de brinquedos.
armas de brinquedo, baralhos. bolas
Para todos os esportes. bonecas. árvores de natal, chocalhos, discos de arretnê • desportivo, figuras de aves e
aves e animais, jogos de armar. logos
de mesa luvas para esporte, miniaturas de utensilios domésticos, máscaras
para esporte. nadadeiras, rédea para
pesca, tamboretes e varas
Classe 28
•
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetas: Argolas açucareiros
armações para ócclos a bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias bolsas, caixas. carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utens1ios. cruzetas,
caixas para acondicione.mento de alimsntos caixa de mater:21 plástico para
bat?rias, coaCores, copos, canecas, conchas, capas para állains e para livros
cálices, :estos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, carruchos coadores para chá, descanso para
paatos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes. ca:xinhas de plástici
Para sorvetes. colherinnas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes for.
minhas dt plástico para sorvetes, discos,
embreagen de material plástico. embalagens de mateaal plástico para sorveres, estojos para objetos. es p umas de
nylon esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruiaos. escoadoses de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, acas. guarnições guarni.
nições para porta-blocos, guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de materia] plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para Cortinas, ferro laminados, plásticos. lanche:ras, mantegueíras. malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos .puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, portasnique:s, porra-notas,
porta-documentos placas, rebites roda
nhas, recipientes, suportes. suportes para
guardanapos. saleiro, tubos. tigelas.
tubos para ampolas. tubos Para seringas, travessas, tipos de matea'al plástico. sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilha.
rua para acondiciinamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros. pasta adesiva para
mater:al plástico e mgera)

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. a:avancas de câmbio, baacos,
breques. braços para veículos. Ia:saciaras carrinhos de mão e carretas ...minhonetes, carros ambulantes. caminaoes.
carros, tratores, carros berços carrosmanques. carros-irrigadoes. carros. caraça& carrocerias. chassis. chapas circulares para vermlos. cubos de vciculos,
corrediços para veiculos direção. aesliqadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direçâo.
treios. frontsiras. para VeiC11105. guidão.
iocomotiaas, lanchas. motociclas. molas,
motocicletas, motocargas. mota furgões.
manivelas. navios. ônibus. para-choques.
Para-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
odas para bicicletas. raios ','ara bicicletas, reboque, radiadores nars veiculos,
aaates para veículos. vagões velocipedes. varetas de contrôle da afogador e
varias para veiculos
Ticiclos tiacelerado. tróleis troleibus varaes de
carros. toletes 'lar, -arros
Classe 23
Para ' distinguir tecidos em geral. tecido.: para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
caroá, cas:miras, fazendas e tecidos de
era peças, juta. lesses', linho, nylon,
paco-paco. percalina. rama rayon. seda
natural. tecidos plásticos, tecidos impermeáveis. tecidos de pano couro,
veludos
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados. ataduras de algodão para
aiversos fins exacta para fins medicinais, candeiras, bordados braçadeiras.
aortas, cadeados caas ara móveis e
moa, carapuças para cavalos. cor-Iões. debruns, lã, firas Forros franjas
festão. teltro para órgão, fofos galarleres, lamparinas, avichilas, mosquitairos nesgas ombreiras e enchimentos
_sara roupas de nomens e senhoras,
panos para enfeites de móveis. não
Fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
aássamaries, pavios. rédeas, rendas redes, sacas sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'mundo parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras ala-rases
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aço, madeira. estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, l alincos.
balcões. banquetas,
bandejas domiciliares, berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
conjuntos para lormitórios. conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, lareira e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões. colchões de molas,
dispensas, divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani-
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alma, estantes. guarda-roupas. mesas,
mesinha& mesinha° para rádio e televisa°, mezinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poIrt onas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines:
Termos ns. 741.645 a 741.656, de
24-3-66
Plásticos Plavinil S. A
São Paulo

sols:01''°4

Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiraa elétricos, chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, zoqueteleIras, expremedores, liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne. resistências .elétricas. fervedoree.
estufara ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerada, formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficaa campainhas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhas de
comunicação interna, esterilizadores 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
Classe .21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros'
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cabos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculas, direção desia
gadeiras. éstribos, escadas rolaram ele
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direçao,
freios, fronteiras para veiculo°. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus. para-choque.,
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para Weide.
• tas, reboques, radiadores para veicuios
rodas para velculos, selins, tricicles. tirantes para veiculas vagões. velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral. tecidos para . confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cansa e
mesa: Algodão, alpaca, canhmo. cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey; linho; nylon:
paco-paco; percallna; rama rayon; seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro •
veludos

Classe 34
Cortinas, capachos, enceradoa, inclusive
para instalações hospitalares. estrados,
linó/aos. tapetes em geral para assoalhos
e paredes e artigos de pele para os
mesmos fins. passadeiras
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Aacaboados para camas coas, coserrorea. esfregões, fronhas. guardanapos, anos bordaaos, logos de toalhas.
'atiçais, mantas na:. camas. panas rara
casinha panos JÁ. nratos, to alias de
:osto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, guarni(cobre pão)
Classe 49
Para distinguir: jogos, brinquedos, passatempos e artigos desportivos: Automóveis e veiculos de brinquedos, aramas de brinquedo, baralhos. bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal chocalhos, discos de arremesso
desportivo. tiguras de aves e animais.
Mios de armar, jogos de mesa, luvas
para esporte, miniaturas de utensílios
domésticos, máscaras paar esporte. nadadeiras. redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
Classe 40
avais em geral, de metal, vidro, de
iça madeira, estofados ou não,- inclu.ive móveis. para escritórios: Armários.
irmários para banheiro e para roupas
asadas, almofadas. acolchoados para
navais, bancos, balcões, banquetas.
.andejas domiciliares, berços. biombos.
-adriisas. carrinhos para chá e café.
:onjuntos para dormitórios. conjuntos
'ara sala de jantar e sala de visitas.
• onjuntos para terraços, jardim e praia,
oniuntoe de armários e gabinetes para

opa e casinha, camas. cabides, cadeiras
iiratórias, cadeiras de balanço, caixas
le rádios, colchões, colchões de molas.
lispensas, divisões. divans, discotecas
madeira, espreguiçadeiras, escrivani:has. estantes, guarda-roupas, mesas,
nesinhas mesinhas para rádio e talava
.ão. mesinhas para televisão, molduras
Nara quadros. porta aatratos, polt amas
Poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.éus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 38
Aros. para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
c o rrespondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas paia docummtos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para pa-

pelaria, cartões de visitas, cartões ca- garfinhos de plástico para sorvetes, Riad
merciois, cartões índices, confeti, car- minhas dt plástico para sorvetes, disca&
tolina, cadernos de papel melimetrado embreagen de material plástico. embai
e em - branco para desenho, caderno., lagens de mater:al plástico para sorve.
esclares, cartões em branco, cartuchos res, estojos para objetos, espumas do
de cartolina, copas planográficas, ca- nylon, esteiras, enfeites para automódernos de lembrança, carretéis de pa- veis, massas anti-ruidos, escoadores de
pelão, envelopes, envéducros para cha- pratos, funis, fôrmas para doces, fita*
rutos de papel, encadernação de papel para bolsas, sacas, guarnições guarida
ou papelão, etiquetas, fôlhas índices nições para porta-blocos, guarnições
Rilhas de celulose, guardanapos, livros para Lquidificadores e para batedeiras
não impressos, livros fiscais, livros de de frutas e legumes, gcarnições de macontabilidade, mata-borrão, ornamentos terial plástico para utensílios e eibjetosa
de papel transparente, protos, papeli- guarnições para bolsas, garfos, galerias
nhos, papéis de estanho e de alumin:o. para cortinas, ferro laminados, plás.
papéis sem impressão, papéis em branco ticos, lanche:ras, mantegaglras. malas
para ferrar paredes, papel almaço com orinóis, prendedores de roupas, puxada.,
ou sem pauta, papel crepon, papel de res de móveis, pires, pratos, palitei.
seda, papel impermeável, papel encerado ros, pás de casinha, pedras pomes artid
papel higiênico, papel impermeável gos protetores para documentos. tubo
para copiar, papel para desenhos, pa- xadores de água para uso domes:Icon
pel para embrulho impermeabil:zado porta-copos. porta-p iques. porta-notas,
papel paro encadernar, papel para es- porta-documentos, placas, rebites cedi'
crever, papel para imprimir, papel pa- nhas. recipientes, suportes, suportes para;
rafina, para embrulhos, papel celofane, guardanapos, saleiro, tubos, /Nelas.,
papel celulose, papel de linho papel tubos para ampolas. tubos para se-in.
absorvente, papel para embruhar ta- gas, travessas, tipos de material plásbaco, papelão, recipientes de papel ro- tico, sacolas, sacos, saqu:nhos,
setas de papel, rotulas de papel. rolos mes para acondiciinamento, vasus,
de papel transparente, sacos de papel taras, colas a trio e colas são incluídas
serpentinas, tubos, postais de cartão em outras classes, para borracha para
e tubetes de papel
corrumes, para marceneiros, para sapaa
Classe 36
teiros, para vidros, pasta adesiva para
Para distinguir: artigos de vestuários
mater:al plástiço e mgeral
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
•
Clus-ê 24
aventais. a l percatas anáguas, blusas. Mamares, atacadores para espartilhos
Dotas, botinas, blusões, boinas, baba- e calçados, ataduras de algodão para
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara diversos fins, exceto para fins mediai»
ouças, casacão, coletes, capas, chatas, nais, bandeiras, bordadas. braçadeira&
cachecols. calçados. chapéus, cintos. borlas, cadeados crias ara móveis e
cintas, combinações. corpinhos, ca..ps pianos, carapuças para cavalos, cora
senhoras e de crianças, calções. cal- c:das, debruns. lã; fitas forros franjas
cas camisas, camisolas, camisetas. festão, feltro para órgão, fotos galar..
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros. neles, lamparinas, mochilas, mosquitela
pes, fantasias. fardas para militares, co- roa nesgas, ombreiras e enchimentua
legiais. fraldas, galochas, gravatas gor- para roupas de homens e. senhora&
ros. jogos de lingerie. Jaquetas. laquês. panos para enfeites de móveis. alio
uvas, ligas, lenços. mantõs- meias. fazendo parte doa mesmos, palmilhaas
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa- passamaries, pavios, rédeas, rendas reletós. palas. penhoar. pulover. iy-lerinas des. sacas. sinhaninhas para vestidos
peugas. ponches, polainas, pijamas ati- telas, tampos para almofadas. não soa
nhas, perneiras. quimoncis, regalos rendo parte de móveis, artigos astell
robe de chambre, roupão, sobretudos. feitos de algodão. canhamo. linho, lutas
suspensórios. saicfas de banho, sandálias
seda, ratais lã pelo e fibras não
susteres, shorts. sungas. stolas ou alaria,
incluidos em outras classes
turbantes.
ternos,
uni.
tuler. toucas
Classe 4
formes e vestidos
Substâncias e produtos de origem atila
Classe 28
mal, vegetal ou mineral, em bruto ota
Para distinguir: Artefatos de material parcialmente preparados: Abrasivos eia
plástico e de nylon: RecipIentes fabri- bruto, argila refratária. asfalte.° em
cadas de material plástico. reirestimen- ',auto. algodão em aruto, borracha eia
tos confeccionados de substâncias ani- bruto, bauxita. benjoim, breu. cantora,
mais e vegeta:s: Argolas açucareiros zaofien. chifres, ceras de plantas; cerai
armações para 6cclos bules. bandejas. vegetais de carnaúba e artcuri, erigi*
bases para telefones, baldes. bacias bol- Ctr cavalo, crina em geral. cortiça eira
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos bruto, cacas vegetais, espato, erva*
para ferramentas e utensílios. cruzetas. medicinais, extratos, oleosos, estopaa
caixas para acondicionamento de ali- enxofre, failhas, fibra vegetais, flora
mentos caixa de rnater:al plástico para secaa grafites, gomes em bruto. granito
bruto. kieselghur, liquidas de Plana
baterias, coadores, copos, canecas, con- em
tas, latex em bruto ou parcialmente
chas, capas para álbuns e para livros preparados, minérios, metálicos. inadata
cálices, cestos, castiçais .para velas, eu em bruto ou parcialmente trabass
caixas para guarda de ibjetos. cartu- 'das em toraia se-oradas e aplainada&
chos .coadores para chá. descanso para manganês. óleos de cascas vegetai&
pratos, copos e copinhos de plasticoos mica, mármores em bruto, óxido dl
para soraetes, ca:xinhas de plástict gazes solicaficadores gelatina, giz. dia
para sorvetes, colherinnas, pasinhas, rados plumbagina em brutoa pó dol
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rnoldagesn para fundições, pedras bra
taoas. piche can bruto, pedra calcária,
p.,antas medicinais, pedras em bruto,
ct ebrachc,, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos texteis. salmo,
selvas. talco ela bruto: xisto, xisto
betuminoso e siliCato
Térmos os. 741.657 a 741.668, de
24-3-66
Plásticos Plavinil S. A.
São Paulo
ROY
[Indústria Brasileira

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:entes fabri.
Lados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias atai:anis e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para ócclos. bules. bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, boiias, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
Caixas para acondicionamento de alimentos. caixa de materál plástico pare
baterias, coadores, copos, canecas, coo.
Chas, capas para álbuns e para livros.
t álices, cestos, castiçais para velas.
Caixas para guarda de ibjetos, camelos. coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
• para sorvetes, colherinrias, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. foraninhas dt plástico para sorvetes, discos,
mnbreagen de material plást3co, emba.
bgens de mater:al plástico para sorvetes, estojos p ara objetos. espumas de
iaylon. esteiras, enfeites para autornó.
ar. eis. massas anti.ruidos. escoadores de
pratos, funis. fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Sacas, guarnições guarni.
tições para porta-blocos, guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. .ferro laminados, piásEcos, lanche:ras. mantegueiras, malas
crinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires. pratos palmei'os. pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, nu.
madores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-nique:s, porte-notas,
porta-documentos. placas. rebites roda
Ilhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás:tico, sacolas, sacos, saqu:nhos, vasilha.
cies para acondiciin,amento, vasos, xícaras. colas a frio e colas são incluídas
era outras classes, para borracha, para
t °numes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e rageral

armários para banheiro e para 'roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjunto:
para sala de jantar e sala de visitas,
onjuntos para terraços, jardim e praia.
.onjuntos 'de armários e gabinetes para
opa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, caixas
te rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans, discotecas
te madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes; guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televiao. mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta. re tratos. oaltrcras
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás„ sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos,
Cortinados, cortinas, capachos, encera•
dos, estrados, linóleos, oleados, passa.
deiras, panos para assoalhor paredes e
tapetes
Classe 36

Para distinauir: Artigos de vestuários
aventais, alpargatas. anáguas, blusas..
botas, botinas, blusões, boinas, bata
douros. 'bones. capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão. coletes. capas. chales.
nhos, perneiras.. quinaonos, regalos.
caias, casacos. crinelos, dominós. ecbar.
peugas. pouches. polainas, pijamas. pu,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
maitér. mantas ., mandrião, mantilhas. p8luvas. ligas. lenços, mantéis. meias.
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
któs. palas. penhoar, pulover, ifelerinaa
legiats. traldaa, galochas, gravatas, poraes, fantasias. tardas para militares, co.

roa logos de !ingeria iaquetas, ffiquês,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e ne . crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camiselaa
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacics,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Qasse 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,

borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, 'debruns. lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galar.
dates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
pare roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis. não
laxando parte aios mesmos, palmilhas.
passermaries, paios, rédeas, rendas redes, sacas,- sinhaninhas . para vestidos
telas, tampos para almofadas, não ga.
zendo parte de móveis, artigos êstes

tecedores, alavancas de câmbio,, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carme, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
cmrediços para veiculos, direção. desligadairas. estribos, escadas rolantes, elevadores Jara passageiros e para carga,
engates para , carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, mdtocargas moto furgões,
cnaniJelas, navios.. Ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisa; s pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos.
rodas ?ara smiculos. seuins, triciclos, tirantes pare veiculos. vagões. velocipè„leo, varetas de contrôle do afogador e
acelerador trolels. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 4
Para distinguir substâncias e produtos
de origem animal, vegetal ou mineral,
em bruto ou parcialmente preparados:
Abrasivos em bruto, asfalto em bruto,
bauxita, chifres, cêras, vegetais, crina,
cortiça em bruto, espato, estopsa, fibras,
goma em bruto, minérios, quebracho, resinas, xisto, xisto betuminoso e plástico
em bruto
Classe a

k

9 41 ',

.1, I ;/

Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e• outógrafos, balões (ema
cato para brinquedos) blocos palie"
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinos, brochuras não impressas, cadernos de escr.
ver, capas para documentos, carteiras,
caixos de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, ca:xas para papelaria, cartões de visitas, cartões c0merciols, cartões índices, confeti, car.
tolina, cadernos de papel melimetrodo
e em branco para desershO, cadernos
esclares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, copas planográficas, cadernos de lembrança, carretCs de pa-

Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeraçao, enceradeiras. aspiradores de pó, fogões, tornos e toga.
reiroe elétricos, chuveiros, aquecedores, pelão, envelopes, envólucros para chabalanças, ferros elétricos de engomar e rutos de papel, encadernação de papel
passar, batedeiras. coqueteleiras, copra- ou papelão, etiquetos, fõlhas índices
medores. liquidIficadores elétricos. ma- fôlhas de celulose, guardanapos, livros
quinas 'para picar e moer legumes e não impressos, livros fiscais, livros de
carne, resistências elétricas. fervedores, contabilidade, mata-borrão, ornamentos
estufas, ventiladores. paenlas e bules de papel transparente, protos, papell.
elétricos. refletores. relógios de ar re- nhos, papéis de estanho e de alumin:o,
frigerado, formas elétricas, máquinas papéis sem impressão, papéis em branco
fotográficas e cinematográficas, cam- para forrar paredes, papel olmaço com
painhas ,elétricas, garrafas térmicas. re• ousem pauta, papel crepon, papel de
gadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
coa-unicação interna, esterilizadores condensadores, bobinas, chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente, fusiveL, aparelhos fotográficos
e cinematográgIcos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação. abat-jours e lustres, máquinas

seda, papel impermeável, papel encerado
papel higiênico, popel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel paro encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, popel de linho papel
absorvente, papel para embruhar tapara lavar roupas .para uso
baco, papelão, recipientes de papel rodoméstico
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Classe 37
de papel transparente, sacos de papel
Roupas brancas, para cama e mesa: serpentinas, tubos, postais de cartão
Acolchoados para camas colchas, co. e tubetes de papel
bertores. eafregbes, fronhas, guardana•
Classe 23
pos, jogo . borda,los jogos d; toalhas,
lençóis mantas para m amas, oan.as para Para distinguir tecidos em gerai teciCosinha e panos de pratos, toalhas de
dos para confecções em geral. para
rosto e banho, toalhas de mesa, toatapeçarias e para artigos de cama e
lhas para jantar, toalhas para cha e
mesa: Algodão, alpaca, cânhmo cetim,
café. toalhas para banquetes. guarni.
caroá, casimiras fazendas e tecido s de
ções para cama e mesa. toalhinhas
lã em peças, luta. jersey: linho; nylon:
(cobre pâo)
paco paro. percalina: rami: ravon. cena
Classe 49
Para dist:nquir • Brinouedo.s tocos nas natural. - reCulos niast , cos. ['acidas imle pano couro e
perineaveis.
sarampos em geral artigos para fins cX

feitos de algodão, cânhamo, linho. Juta,
seda, raion lã pelo e fibras aào
inchados em out-as classes
Classe 21'
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro. de Para distinguir: Veículos e suas partes
Oco madeira, estofados ou não. indu- integrantes: Aros para bicicletas, autotiva móveis para escritórios: Armários, móveis, auto-caminhões, aviões, amor- cluaivaraente desportivos: Automóveis

n-•

aviões de brinquedos, bercinhos, bonecas, bonecos, lastrai/loa, bolas raara
Los 'os esportes, carrinhos, caminhe”
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas, discos de ard*
remêsso desportivos, dardos pare haat/
pamento, eaingardas de brinquedo, fio
gurias de aves e animais, joelheiras. pità
ra esporte. jógos de foot-ball de Gusa"
jogos de armar, luvas pare eoport"
miniaturas de utensílios domésticos. má"
caras para esporte, nadadeiras para
porte, patins, patinetes, piões, pataca*,
revolver de brinquedo, raquetes, rédea
de metal para pesca snookers, trens,
tênis de mesa, tômbolas, tamborete^
tacos, torno:aleiras para esporte, tatos,
bolas e ateis para bilhares, vagonete"
varas para saltos, varas para peses.
Barrelas, e iscas, radria
Classe 38

veludo.

e
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Teimá n.° 741 .669. de 24-3-66
Plásticos Plavinil Ltda.
São Paulo

ROY CARPET
Industrial Brasileira

lagens de tnater:al plástico para sorvetes. estojos para objetos, espumas de
aYlon, esteiras, enfeites pare automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces. fitas
para bolsas, Sacás, guarnições guarninições pare porta-blocos, guarnições

para 1:guidificadores e para batedeira:
Classe 34
de
frutas e legumes, gcarnições de ma.
encerados,
capa(.:ortinados, cortinas,

chos, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos e paredes, carnais e
tapetes
Térmo n.° 741.670, de 24-3-66
C1s. de Tecidos Helios Leão
Rio Grande do Sul

terial plástico para utensílios e eibjetos.

Têrmos os. 741.677 e 741.678, de
24-3-66
(Prorrogação)
Indústria Textil Suiça Lvia

Termo n. 9 741.681, de 24-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

São Paulo

PRORROGAÇÃO
SUITEX Indústria Brasileira

guarnições- para bolsas, garfos, galerias

para cortinas, ferro laminados, piásticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos palitei.
ros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
SINUELO
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
Classe 23
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
Para distinguir: Brim
tubos para ampolas, tubos para serinlrearn on.° 741 . 671, de 24-3-66
gas, travessas, tipos de material plásAntonio Carlos Rodrigues
tico, sacolas, sacos. saqu:nhos, vasilhaSão Patilc
mes para- acondiciinamento, vasos,
caras. 'colas a frio e colas são incluídas
OS SAMBAM—BOY°
em outras classes, para borracha, para
cortames, para marceneiros, para sapaClasse 32
Pele distinguir: conjuntos musicais • teiros, para vidros, pasta adesiva pare
mater:al plástico e mgeral
programas radiofónicos
Classe 49
ténno n.° 741 .672, de 24-3-66
Para distinguir: Jogos, brinquedos, PasDoMuitibras Indústria de Aparelhos
satempos e artigos desportivos: Auiné..sticos Ltda .
tomóveis e veículos de brinquedos. araSão Paulo
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
todos os esportes, bonecas, árvores de
natal 0.-acalhos, discos de arremesso
1dU LTI BRÁS IN tri ST RI
desportivo, figuras de aves e animeis,
DE APARELHOS
jogos de armar, jogos de mesa, luvas
DOMÉSTICOS LTDA.
para esporte, miniaturas de utensílios
domésticos. mascaras paar esporte, naNome comercial
dadeiras redes para pesca, tamboretes
e varas para pesca
%mos os. 741.673 a 741 . 676, de
24-3-66
Classe 34
Multibrás Indústria de Aparelhos Do- Capachos. cortinas, cortinas automát'mésticos Ltda.
cas, cortinados, encerados, linóleos.
São Paulo
mosqueteiros, oleados, panos para assoalros e paredes, passadeiras, sanefas,
tapetes, •petes de peles, de madeira, de
MU LTI BR ÁS
esteira, corda e cortiç a
IndUetria. Brasileira
Classe 10
Móveis em gerai, de metal, vidro. itt
Classe 28
aço, madeira. estotados ou não inclu
Para distinguir: Artefatos de material sive móveis para escritórios: Armários.
plástico e de . nylon: Recip:entes fabri- armários para banheiro e para roupas
cados de material plástico, revestimen- usadas, almofadas, a Jolchoados para
tos confeccionados de substâncias ani- móveis, bancos, balcões, banquetas
mais e vegeta:s: Argolas, açucareiros. bandejas domlciiiares. berços, biombos,
armações para 6cclos. bules, bandejas, cadeiras. carrinhos cara chá e café.
bases para telefones, baldes.. bacias, bol- conjuntos para dormitórios, conjuntos
am caixas, carteiras, chapas, cabos para sala de !amar e sala de visitas
para ferramentas e utensílios. cruzetas: conjuntos para terraços, jardim e praia
caixas para acondicionamento de ali- conjuz.tos de armários e gabinetes para
mentos, caixa de mater:s1 plástico para copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
baterias, coadores. copos. canecas, con- giratórias, cadeiras de balanço, caixa:
chas, capas para álbuns e para livros. de rádios colchões, colchões de molas
cálices, cestos, castiçais Para velas, dispensas, 'divisões. divans. discotecas
caixas para guarda de ibjetos. cartu- de madeira, espreguiçadeiras, escrivant
chos. coadores para chá. descanso para nhas. estantes, guarda-roupas, mdsas
pratos, copos e copinhos de plásticoos mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
para sorae tas, ca:xinhas de pl asilei são, mesinhas para televisão, moldurar
para sorvetes, colherinnas. pasinhas, para quadros, porta-retratos, poltronas
garfinhos de plástico para sorvetes for- aoltronas-camas. prateleiras. porta-cha
minhas dt plástico pare sorvetes, discos. péla, sofás, sofás-camas . travesseiros r.
embreagen de material plástico, embavitrines

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para

tapeçarias e para artigos de cama e
Mesa: Algodão, alpaca, cânhmo, cetim,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
caro, casimiras, fazendas e tecidos de
lã ern peças, juta, jersey; linho; In len;
Classe 41
paco-pacO; percalina: rami; rayon- seda Balas, bombons, chocolates coro sabor
natural; tecidos plásticos, tecidos imdd cõco
permeáveis, tecidos de pano couro e
Termo n.° 741.682, de 24-3-1966
veludos
Chocolates Dizioli S . A . .
Classe 24
São Paulo
Artefatos de algodão; nylon: plásticos;
cânhamo; caroá; juta; lã; linho; pacopaco; rami; ra:on; seda natural e outras
fibras: Alamares: bolsas de tecidos para
senroras; bordados; cordões; cadarços;
coberturas par aobjetos fabricados de
tecidos; debruns; etiquetas; entretelas;
fita; franjas; galões; monats; ombreiras;
paSsamanaries; palmilhas; rendas, redes;

racos e telas para bordar
Termo n.o 741 .679, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Cia. Agrícola Fazenda Santa Adélia
São Paulo
pocicaccAc..,
CINZA

INDUSTRIA BRAMLURA

Classe 41
Balas, bombons e chocolates
Termo n.° 741 . 683, de 24-3-1966
•
Mario Corrêa
São Paulo

PONTO DAS TINTAS
PAULO—CAPITAL

slo

Classe 1
Titulo de Estabelecimento

Termos ns. 741.684 a 741.689, de
24-3-1966
Indústria Química Orgânica Paulista

sociedade Anónima
São Paulo
Classe 42
Aguardente
Termo n.9 741.680, de 24-3-1966
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

PRORROGACÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Classe 1FN
Para distinguir: Materiais para construm
ções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blod
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cré, chapai
isolantes, ,.,>yr.kros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, 'caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edifiaa.

Classe 41
ções prernoldadas. estuque. emulsão de
Balas, bombons. chocolates com sabor base asfáltico, estacas, esquadrias, estrude whisky
turas metálicas para construções, lama"
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las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
di junção, lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas pare revestimentos de partdeai, madeiras para construções, ivosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar ImPerineabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabllizantes liquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas, massas' antiácidos para uso nas construções, parqueies, portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto.
telhas. tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vi trôs
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacaJor. água de 'beleza, água de quina.
ágil . ] de rosas, água de alfazema, água
pi..ia barba, loções e tônicos para OS
ca.reios e para a pele, brilhantina. bandoilna "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gord:. ,osos e pomadas para limpeza da
p1 Is e "macsuilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
p,-stana e sobrinceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carnErn para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pira barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó,
wsta ou liqu:do, sais perfumados para
beahos. .intes, vaporizadores de perfume escôva:.. para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó pasta, liquidou e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vern.zes, removedores da cuticula. glicerina p erfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e p intas ou s:nais artificiais, ókos
para a pele
.Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia alvaiade de zinco. abrasivos
al g odão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil fécula para tecidos, fósforos d.
cera e de madira, g goma para lavanderia limpadores de luvas, liquidos de
b r anquear tecidos, líquidos mata-gordo•
ras para roupas e mata óleos para rou-

pas oleina, óleos para limpeza de ..arros. pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em ?ó,
sabão comum, sabão de esfregar e siponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azai; da
Prússia, alvaiade de zinca, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, esprernacetes, extrato de
anil, fécula nara tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquide" de
branquear tecidos, lIquidos mata-gordura8 para roupas e meta óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa, salicato

de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum. eabão. de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe 10
Albuminimetros, aparelhos para medir' a
pressão sanguimm, bombas para extrair
leite, buretas, copos para banhar os
olhos, bicos le seringa, cânulas cateteres
cuspideiras para dentistas, cistoscóp.Os,
drenos para çins cirúrgicos, duchas para
os olhos, espátulas para abaixar a língua, estetoscópios. hemoglobinôtnetrOs,
hemomanômetros, histerotomos hematocitometros, inhaladores, irr:gadores. ir-

rigadores cirúrgicos, irrigadores nasais,
lancetas laringoscópios. laringotomos,

Termo n. o 741.691, de 24-3-1966
Nilber Alves Risso
R.io de janeiro
flliíSSinla e saborosa
.•GUAltDENTEDLQU'IA.

NILBER ALVES RISSCr¡
RUA rEUCIANO SONE, 2855
tsr A00 00

mitou n t ot

•i•

Classe 42
olhos artificiais, otoscópios, pipos para
seringas, seringas de vidr opara c'rargia Para distinguir: Aguardentes, aperititermômetros clinic os tubos de traqueo- vos, an:z, bitter. brandy. conhaque, certornia, uretroscópios, ureômetros, válvu- vejas ternet, genebra. gin. kumel,
nectar, punch pipermint, rhum,
las abdominais e vaginais, ventosas,
'ticos de frutas sem álcool, vinhos., verviviômetros, xicaras para doentes
tnouth. vinhos espumantes, vinhos
Classe 4
quinados e wh:skv
Para distinguir hervas, fõlhas e cascas
raízes, resinas e plantas, ceivas e líquiTermo n.° 741.093, de 24-3-1966
dos de plantas, gomas e corantes, vege(Prorrogação)
tais, extratos e tinturas vegetais, óleos
Academia Scientífica de Belleza
vegetais em bruto ou parcialmente preMadame Campos r *mitada
paradas não incluídas noutras classes
Guanabara
destinadas a fins industriais, sob produ•
tos destes; produtos vegetais, óleos, sucos, essências, alcoolaturas, extratos
fluidos secos e moles e especialmente especialidades vegetais, alcatrão, vege1al.
terebentina, gomas e colas brutas ou

Ame

parcialmente preparadas medicinais e
minerais, em bruto ou parcialmente preparadas usadas nas indústrias
Termo n.° 741.690, de 24;3-1966
(Prorrogação)
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Pertuffies, essências, ex-

tratos. água 'de colónia, água de toucaoador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
rabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
PRORROGAÇÃO
o-belo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escõvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das tinhas, dissolClasse 44
Cigarros, cigarrilhos, charutos e fumo ventes e vernizes. removedores da cuticula, glicerina perfumada para os cabeem corda ou em faia
los e preparados para descolorir unhas,
Têrmo n.° 741.692, de 24-3-1966
cPios e pintas ou sinais artificiais, óleos
Solumar — Produtos Alimentícios Ltda.
Data e pele
Guanabara
Termo n.° 141.699, de 24-3-1966
Irmãos Dollo S.A. Tecidos

knito

São Paulo

wwk
Classe 41
Pó para sorvete

Termo n.° 741.694, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Academia Scientifica de Belleza
Guanabara

IRMÃOS DOLLO WA.-"rECIDOS

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para oa
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadora&
de penteados, petróleos, óleos para OS
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "tnaquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados' para
embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfume, esceovas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos, e tijolos
para o tratamento das unhas, 'dissolventes e vernizes. removedores da cutícula. gliceriva perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhaa,
ditos e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele
Termo n.° 741.695, de 24-3-9166
(Prorrogação)
Academia Scientifica de Belleza
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, emtratos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.'
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para as
zabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
ne penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, creve reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios. sabão e crina
para barbear, sabão liquido perfumado

Nome Comrecial

ou não, sabonetes, dentifricios em pó
pasta ou liquido, sais perfumados para
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banhos, pentes, vaporizadores de perfume. escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saqu:nhos perfumado, preparados em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cílios e pintas ou s.nais artificiais. óleos
•
para e pele
Termo n.° 741.696. de 24-3-1966
(Prorrogação)
Academia Scientifica de Belleza
Guanabara

pele a "maquilage". lepilatórtos, dast,dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pertumado ou não, 'Japis para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar ciliOs e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbeai, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, Ientifricios em pó
pasta ou liquido. sais perIumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perta.
me; escovas para dentes, cabelos. unhar
e cílios. saquinhos perfumado. prepara
dos em pó. pasta. Iiquidus e tilotos
praa o tratamento das unhas. dissot
ventes e vernizes. removedores da cuti.
cuia. glicerina er‘umnda para os cabeim
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele

Termo n.° 741.702, de 24-3-1966
Cinédia S.A.
Guanabara

PRO.ReGAÇÃO

CINE DIA $.A.
-

Nome Comercial ....
Termo n.° 741.703, de 24-3-1966
Cmédia
Guanabara

PRORROGAC.A..0

FASE N

Classe 3
Hormônios e preparações de hormônios,
para uso em ginecologia

São Paulo

ARICANDUVA

Têrmo n. o 741.707. de 24-3-1966
(Prorrogação) '
Ciba Société Anonyme (em alemão:
Ciba Aktiengesellschaft) (em inglês:
Ciba Limited)
Suíça

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Secos, molhados, carnes, frios, doce em
geral e todos os produtos para a
alimentação em geral
Termo n. 9 741.701, de 24-3-1966—
Sanilux S.A. Sanitários e Materiais
para Construções
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Classe ' 1
Filmes (não revelados)
Termo n.° 741.704, de 24-3-1966
Restaurante Churrascaria Bar Lanchonete Cervejaria Sumaré Ltda.
Guanabara .

Indústria Brasileira

'Classe 16
•
•
Pare distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas.
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premolcladas, estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas meiálicas -ara construções. !ame .
e.. de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas. material isoante contra trio
t e calor. manilh as . massas para revestimentos de partdes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas dc cimento e cel, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeaClasse 48
hilizantes líquidos ou sob outras formas
Para distinguir: Perfumes. -ssências ex- para revtstimento e outros como na patratos. água de , colônia, água de touca- vimentação. peças ornamentais de cidor água de beleza, ág,ia de quina mento ou gesso para tetos e paredes,
água te rosas, água de alfazema, água papel pare forrar casas, massas antipara barba loções e tônicos para os ácidos para uso nas construções. par
cabelos e para a pele. 5rilhantina. ban- quetes. portas. portões, pisos.. soleiras
dolina "batons" cosméticos lixadores para portas, tijolos, tubos de concreto.
de penteados petróleos. óleos para os telhas. tacos, tubos de vtntilação. tan.
cabelo creme revanescente. cremes gor- ques de cimento. vigas, vigamentos e
durosos e pomadas para limpeza da
vitrôs

Termo n.° 741.706. de 24-3-1966
(Prorrogação)
Chas. Pfizer El Co., Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO'

Termo n. o 741.698, de 24-3-1966
Super — Mercado Aricanduva Ltda.

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências: esti.; tos, água de colônia, água de toucacador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema: água
para barba, loções e tônicos para os
mbelos e para a pele, brilhantina. ban,
durosos e pomadas para Iiinpeza da
pele e "maguilage". depilatórios. desodorantes., vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cubos e olhos. carmim Para
ro„to e para os 14bios. sabão e creme
para barbear. sabãO liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em p6.
-pasta Ou líquido. sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escávas para dentes, cabelos, unhas
e cílios sa quinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cutícula. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas.
cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
Termo n.° 741.697, de 24-3-1966
••
(Prorrogação)
Acad~ia Scientifica de Belleza
G'unnahara

ros logos de lingerie. laquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, manttis, meias.
maios. mantas, mandrião, mant,lhas
letás, palas. penhoar, pulover. pelertnas.
peugas. pouches. polatnas, pijamas punhos, perneiras. quirponos, regalos.
robe de chambre. rolpão, sobretudos.
suspensórios. saldas' debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. stoms ou slacks
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos

Restaurante Churrascaria
Bar Lanchonete Cervejaria
SUMARE
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de ,Estabelecimento
Termo n.° 741.705, de 24-3-1966
.Lojas Everest S.A.
São Paulo

TRI-CAMPEao
" Industria Brasileira
Classe 36
Para distingt.;r: Artigos de ve.,...uários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. olpargatas. anáguas, blusas
botas. botinas, blusões. boinas. Paha
dcruros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
atiças, csacão. coletes. capas, chales.
cachecols. calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinaçõe
corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças.
camisas.
camis...)las,
cninisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós, echarpes. fantasias tardas para militares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor-

OR FIX

Classe 1
Agentes de reserva bem como agentes
de fixae f• ici p:-.ra pigmentos, corantes, pós
metálicos e pós de fibras
Termo n.° 741.709. de 24-3-1966
(Prorrogação)
Káspar Winkler E.1 Co.. Inhaber
Dr. Schenker-Winkler
Suiça

PRORROGAÇO'

JGARA
Classe 1
Para distinguir: Absorventes. acetona
eidos. acetatos. agentes quimicos para
tratamento e coloração de fibras, tecidos 'ouro' e celulose: água-raz. el.
burrmiz. anilmas: nIumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em Pó,
amoníaco. anti-incrustantes. anti-oxidantes. enti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos. água acidulada para acumuladores água oxigenada para fins industriais amônia: banhos para galvanização.
benzinas. benzo!, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio: cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose. chapas fotográficas, composições. extintores de Incêndio, cloro, corrosivo&
cromatos. corantes. creosotos: descorar,.
tes. desincrostantes, dissolventes; mui,
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sões fotograticas, enxofre. eter. esmaltes. eestearatos; feno!, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol tostatos industriais. fostoros Industriais, fluoretos.
fundentes ,ara solda: galvanizadores
gelatinas para totogratias e pinturas,
glicerina: hidratos. tudrosultitos; imperineabilizantes, ioduretos, lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio. nitra.
tos. neutralizadores. nitrocelulose; pra
oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
'de linhaça, produtos quimicos. "para impressão, potassa industrial papéis heliográficos e preliocopista películas serisiveis. papéis para tootgratias e análises de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de tintas preparações para fotografias. prado'n ' p ara niquelar. pratear e cromar.
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sensibilizantes.
sil la .os, soda cáustica. soluções quimicas de . uso industrial. solventes, sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira., ferro, paredes.
construções decorações, couros, tecidas,
fibras, celulose. , barcos e veiculos. talco
industrial thiner. vernizes. zarcád.
Termo n.° 741.708, de 24-3-196'6',
(Prorrogação)
Miramar S.A.
Suíça
„-

PRORROGAÇÃO
-2,

'embelezar cílios e olhos, carmim para los e preparados para descolorir unhas,
I o rosto e para os lábios, sabão e creme cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para ba.+ear. sabão liquido perfumado
para a pele
ca não. Sabonetes. dentitricios em pó.
Termo si.' 741.712, de 24-3-1966
pasta ou liquidei, sais perfumados para
(Prorrogação)
banhos, pentes, vaporizadores de perfuMyrta S.A .Indústria e Comércio
me, escôvas para dentes, cabelos, unhas
Guanabara
e cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta. liquidos e tijolos
PRORROGAÇÃO
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes. removedores da cuticula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos
INDUSTRIA BRASILEIRA,
para e pele
Classe 48
Termo n.° 741.719, de 24-3-1966
Comércio e Navegação Sodemar Ltda. Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucaGuanabara
cador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage", depilatórios, desoClasse 16
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Artigos da classe
e talco perfumado ou não, lápis para
Têrmo n.° 741.711, de 24-3-1966
pestana e sobranceiras, preparados para
(Prorrogação)
embelezar cílios e olhos, carmim para
Myrta S.A .Indústria e Comércio
o rosto e para os lábios, sabão 'e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Guanabara
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
FRORROGAÇÃ. Q •
banhos. pentes, vaporizadores de perfume, escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da cuticuja, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para a pele

Classe 8
Relógios, maçaricos par arelógios e
mostradores de relógios
.
Termo n.° 741.710, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Myrta S.A . Indústria e Comércio
Guanabara

PRORROGAÇÃO
'9

MYR TA"
indústr;a Brasiteira
,

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos. água . de colônia, água de touca-

.

Cadbr água de beleza. água de guiar.
ãgua de rosas, água de alfazema. água
para barba loções e tônicos para os
Cabelos, e Para a pele. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
'de penteados. petróleos.. óleos para os
cabelo. creve reluvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza - da
pele e "maquilage". depilatórios. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz

e talco perfumado ou não. lápis para
'aestana e sobranceiras. orenaradoe para

',A S T R AI

Termo n.° 741.714, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Myrta S.A .Indústria e Comércio
Guanabara

Indústria Úrasileíra
Ciase
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água' de colónia, água de toucacador, água, de beleza, água de quina.
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
abelo. creve rejuvenescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage".- depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado , ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume. escemas para dentes, cabelos, unhas
. cílios, saquinhos perfumado, preparados em pó. pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. dissolventes e vernizes. removedores da cuticala, glicerina perfumada para os cabe-

PRORROGAÇÃO
PLEX
sutlisTRiA BRAStLEIRA
Classe 413 •
Para distinguir: Perfumes, essencias. extratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para .a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelo, creve rejuvenescente. :remes gordurosos (e pomadas para limpeza da
pele e "rnaquilage" depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou .aão, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar Cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó
pasta ou li quido. sais perfumados para
banhos, pente., vaporizadores de pertu

me. escôvas para dentes, cabelos, unem
e cillos, saquinhos perfumado, prepara'

dos em pó, pasta, liquidos e tilolai
para o tratamento das unhas, disso
ventes e vernizes, removedores da coe
cula, glicerina perfumada para os cabe
los e preparados para descolorir unho(
cilios e pintas ou sinais artificiais. 61ol
para a pele
Terra o n. o 741.713, de 24-3-1966
(Prorrogação)
Myrta S .A .Indústria e Comércio
Guanabara

¡PRORROGAÇÃO)

•le 7—

V0.91
Classe 2
Sabão veterinário

Termos ris. 741.716 e 741.717, cl—
e
• (Prorrogação)
24-3-1966
Thompson-Werke G.M. B

Alemanha

PRORROGACÃO

MIDAS
Classe 1
Aprestos, matérias para curtir
Classe 46
Materiais para limpar e conservar
couro e cera para assoalhos
Termo n.° 741.715, de 24:3-1966
(Prorrogação)
, Cooper's, Incorporated
Estados Unidos da América

Prorrogação
JOCKETTE
Classe
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas 4eitas em geral: Agasa.hos
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
horas botinas blusões. boinas baba.
douros. bonés. capacetes. cartolas. carapuças casacão, coletes, capas chales,
cachecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinações. corpint os. calças
de senhoras e de crianças c;s1ções. calcamnolas
ças.
camisas.
camisetascuecas ceroulas colarinhos cueiros.
saias casacos. crinclos dominós echar
pes, fantasias, fardas para militares, co
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legials, fraldas, galochas, gravatas. gorilhas, jogos de 'ingeria. jaquetas, laquês.
'luvas, ligas, lenços, mantéis. meias.
.gnalOr,
•
mantas. mandrião, mantilha., paletós, palas. penhoar, pulover. pelariam).
'peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos: perneiras, quimonos, regalos,
sobe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
enatares, shorts, sungas, srolas ou slacks
;• touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 741.718, de 24-3-1966
Farmácia Lídia Ltda.
Guanabara

LÍDIA

-

o rosto e para os lábios, sabão e creme centros de mesa, coqueteleiras, caixas
Para barbear, sabão liquido perfumado pare acondicionamento de ar.mentos,

ou não, sabonetes, lencifricios em pó.
pasta ou líquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perhi.
me; escóvas para dentes, cabelos. unhes
e cibos, saquinhos perfumado, prepara.
dos em P ó , pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento das unhas, dissol.
ventes e vernizes, removedores da cuti.
cuia. glicerina erurnada para os cabeios
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para e pele
•
Termo n." 741.729, de 24-3-66
Tecma S. A. — Transformação, Arquitetura, Indústria e Comércio de
Madeiras
Guanabara

thrixisTRus. BRASILEIRA'
. Classe 3
Artigos da classe
Termos na. 741.720 a 741.723, de
24-3-1966
Carioca Veículos S.A.
Guanabara

CARIOCAR
Classe •38
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 741.724, de 24-3-1966

!Uaná Automóveis Comércio e Indústria
Limitada
Guanabara
•

NANÁ
Classe 38
Artigos da classe
Têrmo n. Q 741.725, de 24-3-1966
Salão Helu -Ltda.
Guanabara

NEVA
IInIDOSTRIA BRASILÈRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências extratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza. água de quina
41gtiO te rosas, água de alfazema. água
bera barba, loções e tónicos p ara os
cabelos e para a pele. brilhantina. bati.
olina, "batons" cosméticos. Umlores
de penreados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor.
khírosos e pomadas para limpeza da
sele a "maquilage", tepilatórios, deso.
dorantee, vinagre aromático, pó de' arroz

e talco p erfumado ou não, lapis para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cílios e olhos, carmim para

Classes: 4, 17, 26, '28, 33. 40 e 49
Madeira em bruto, material para escritório de madeira, madeiras e seus artefatos, trabalhados ou não madeiras para
objetos de material plástico, móveis de
madeira em geral e brinquedos de
madeiras

caldeirões, caçarolas, chaleiras, latetei.
ras, conchas coadores;, distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma;
deiras; formões. Soim ferro para cortai
Lápim, ferrolhis. facas, tacões, techaduras ferro comum a carvão, feruteiras.
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigi deiras; ganchos,
grelhas. gar 4os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insigniPs; limas, lâminas, liroreiros, latas de lixo;
panelas, roldanas, ralos para pias, rebt.
seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos. dar.
retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pre.
gos, parafusos, picões, porta-gelo; potes. regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras, talheres atlhadeiras, torqueze..
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pirtas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames
e verruma
Classe 39
Para distinguir artetatrs de borracha
ãã oincluidus era outras classes: Aro:.
se borra( ha para veículos, assentos de
borracha, argolas de veicu1o.4 almotadas de borracha almofadas el.'Mrgicas
'e borracha. anéis de borradia. aclupa.
lures Noe oorracha atomizadores de bar..
'acha. enduras dr borracha, a miradores
de borracha, bacias, bases para teleto.
aes.. braçadeiras, bicas de mamaderash
.,cos de borracha oara alunas, borracha
Para fns odontológcos, borracha para
3rnortecedores. bocais de borradáa para
rxtrair leite de seios, câmaras de ar

Termos na .741.727 e 741.728, de
24-3-66
Indústrias Coimbra de Ferragens S. A.
cabos para ferramentas. ..-:hapas e cen.
São Paulo
tros de mesa, cacetetes, capsulas de borracha para centro de mesa, conta.
gotas. de borracha, colchões de boi'ra.
PRORROGAÁO'
cha. cintas umbelicais de borracha, chusetas. cordões maciços de borracha d's.
zos para mesa . desentupideiras, dilata.
dores de borracha, drenos de . Norrac'sa
elásticos, elásticos para calçados. et).
msto, esferas. esguichos. fios de borra.
:ha ,guarnições de borracha para automóveis. guarnições de móves.
sares de borracha para pós. 'uvas de
Lorracha. maçanetas, mamaderas de
borracha. manoplas. ~chias. Paninhas
de borracha para cama de crianças, para
Geou,' ah& SUS ft1111111,
para buzinas, pratinhos de borracha.
Pneumáticos, porta moedas de borracha.
protetores de borracha, protetores de
Classe I:
Ferragens, ferramentas de tôda espécie borracha para bicos de mamadeiras,
cutelaria em geral e outris art:gos de ponteiras de borracha para bengalas de
metal a saber: Alicates, alavancas, ar- enfermos, revestimentos de borracha
mações de metal, abridores de latas para automóveis- rodas de borracha.
arame liso ou farpado, assadeiras, açu lodos de borracha, rôlNas de borracha
careiros; brocas, bigornas. baixelas ;altos e solados de borracha, sacos de
bandeilas. bacias, baldes, blinbonieres: norracha para aparelhos de verificar
bules:. cadinhos, cadeados, caitiçais, co- oressâo arterial, sacos de borracha para
lheres para pedreiros correntes, cabides Água quente, seringas de borracha, tae tampos de borracha nata forrar
chaves: cremones, chaves de parafusos oetes
mesas. Melas, tubos de borracha para
conexões pa r a encanamento, colunas.
irrigação, tubos duodenals, tubos de
caixas de metal para portões, cantis de
borracha endotrapéias. tubos nasais de
mead. chaves de fenda chaves isalêsa borrac..`m para oxigênio e vasos de borcpbeçeies, canecas. cipos, cachepots
racha para enfermos

T.êrmo n.o 741.726, de 24-3-1966
Química Médica Farmacêutica S.A.)
Guanabara

REUNAM
Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO
Um preparado farmacêutico indicadn
tratamento- dos reumatismo es
nevralg.las
Termo n.° 741.730, ed 2473-66
IndOstri ae Comércio Phelpa
São Paulo

TITAN
'indústria Brasileira
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suei
partes: v:olão, lira. órgã,c• hamonios,
cravos, espinetas, citaras; violinos; violas; harpas; planos; violoncelos; conrra.

baixos, banodlins; rabecas; guitarras.,
instrumentc* musicais de sopro:, metálicos 3U . não e suas partes: baritonoss
sax-trompas, saxofones, trombones de.
pistão ; clarins; trombetas; , cornetins:
clar.netes; pifanos; fingeolets: flautas:
eboés; helicons; trompas de pistões:
gaitas; gaitas de bôca: ocarinas: charamelas; outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; harmoniuns; adufes:. sun.,
• fon-As: harmônicas e castanholas
Térmo n.° 741.731, de 24-3-66

Teleunião S. A. — Indústria de
•

RAcilos e Televisão
Rio Grande do Sul

ugusta
Inclinaria Brasileira
•
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádias, aparelhos de televisão.
tilck-ups, -i geladbiras, sorveteiras, apare.'
lhos de refrigeração, enceradeiras, aspiradores de pó fogões, fornos e fogareiros elétricos. 'chuveiros, aquecedores,
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coqueteleiras, expre.
medorea' liqtr5dificadores elétricos, má.
quinas para picar e moer legumes e

carne., resistências elétricas. fervedores,
estufas,: . ventiladores. paenlas -e. bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinaa
Fotográficas e . cinensatográficas. camp ainhas 'elétricas, garrafas térmicas, regadores - .automáticos. lâmpadas, aparelhos da. luz fluorescente. aparelhos' da
comunicação interna, esterilizadores con.
densaddrea, bobinas, chaves elétricas.
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'Comutadores, interruptores, twiiot.as de
corrente, tus.vet. aparelhos fotográficos
e cinematográgicos, filmes revelados,
binóculos, óculos, aparelhos de aproximação, abat-jours e lustres, máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo sns. 741.732 a 741.734, de
24-3-66
Draspla S. A. — Indústria e Comércio
4 a Matéria Plástica
São Paulo

Indústria Brasileira"
Classe 6
Máquinas de cortar frios, bombas, comgeradonr.s,
condensadores,
pressores,
guindastes, máquinas de lavar roupa,
para
máquinas de costura, máquina
fabrico e acabamento de latas ou oumetálicos, máquinas
tros recipientes
para limpar e afiar facas, máquinas frigorificas, máquinas de rotular, martelos
a vapor, moinhos e más não agrícolas,
motores, motores para bicieetas e motocicletas, serras mecânicas e tornos
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aço . madeira. astofados ou não, inclusive aióveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis. bancos. balcões. banquetas.
bandejas domiciliares, berços. biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
conluntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
'cr— 'antos para terraços, iardirn e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
top a e cosinha. camas. cabides, cadeiras
gira' Srias, cadeiras de balanço, caixas
'de rádios, colchões. colchões de molas.
dispensas, divisões. divans discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas
anesinhas mesinhas tiara rádio e televi•
são. mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos. poli:1,113es
poltronas-cama s , prateleiras. porta-chai)eus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
tutelaria em geral e outris artigos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado. assadeiras. açu,
careiros; brocas, bigornas . baixelas,
bandeilas. bacias, baldes. bimbonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides'
chaves: cremones, chaves de parafusos.
conexões para encanamento. colunas.
caixas de metal para port6es, canos de
menti. chaves de fenda chaves isglesa
'cabeções, canecas. tipos, cachepots.
centros de mesa. cogueteleir as caixas
Para acondicionamento de al:mentos.

caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; als:intivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esgu:chos, enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões. 'vices. ferro para cortai
Japim. ferrolhis; facas, tacões, fechaduras ferro comum a carvão, Fèru'e,ras,
-mis. fôrmas paca doces, freios para
estradas de ferro, frig:deiras; ganchos,
relhas. gar‘os, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias; limas, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
jarras; machad:nhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos dar.
retas, matrizes; navalhas; puas: pás, pregos, parafusos, icões, porta-gelo: p0.
seiras. porta-pão. porta-jóias. paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serrotes, sachos, sacarrolha;
talheres atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pistas de correr, taças,
travessas, turibulos: vasos, vasilhames
e verruma

gêsso para tetos e paredes, cimento refratário, produtos para tornar impesmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe- 17
Almofadas para tintas, apagadores de
tintas e lápis, aquarelas, estojos de tinta de marcação, giz para desenhos, 'lápis de côr, lápis comum, palhetas de
pintor, pincéis ara (....senhos e pinturas,
tintas para escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinteiros
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para
pintura e óleoS de linhaça, resinas, tintas em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, ferr oe paredes,
vernizes, zarcão
Têrmo n. 9 741.740, de 24-3-66
Crustamar S. A. — Exportadora
Industrial de Camarões

r sta mar

érmos ns. 741.735 e 741.736, de
24-3-66
Montepio Nacional dos Bancários

Indústria Brasileira

Rio Grande do Sul

Classe 41,
Camarão, siris ,lagostas, caranguejo, mariscos, moluscos, ostras, peixes, sardinhas, anchovas, atum, e crustáceos em
geral. Enlatados, primeiro ao natural,
ou parcialmente beneficiados

Indústria
Classe 32
Para distinguir: Aluas, almanaques
jornais
anuários, boletins. catálogis
livros, peças teatrais e c:iimatográllcal, programas de rádio t televisão
publicações. revistas, folhinhas impressas e programas circenses
Classe 38
.
Para distinguir impressos em . geral e
artefatos de papel e papelão Apólices, bandejas de papelão, blocos de Papel. cartões comerciais e -de visitas, cadernos, copos de papel. duplicatas, envelopes fichas, folhinhas e embalagens
de pape) e papelão guardanapos de
papel. letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, papéis de oficio.
papel alnásso, papel de escrever. pastas de papelão. ratinhos de papelão
Têrmos na. 741.737 a 741.739, de
24-3-66
Tintas e Vernizes
Ideal S. A.

Têrmo n.9 741.741, de 24-3-66
Companhia Riograndense de Adubos —
CRA
Rio Grande do Sul

CR
Indústria Brasileiraà

mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para &cios, bules, bandeja;
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas, caixas para acondicionamento de all..
mentos, caixa de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, '
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e tapinhas de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástict
para sorvetes, colherinnas. pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas dt plástico para sorvetes, disos,
embreagen de material plástico, emba.
lagens - de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, esp_unss de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidas, escoadores de
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, 5acas, guarnições guamt.
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensilios e eibjetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes artigos protetores para documentos. puxadores de água para uso domésuco.
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites rodlnhas, recipientes, suportes, suportes pari
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico sacolas, sacos, saqu:nhos. ,.asilha.
mes para acondiciinamento, vasos, aí.
caras, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral

Termo n.° 741.743, de 24-3-66
Classe 38
(Prorrogação)
Blocos para correspondência, blocos Haltrich
S. A. — Ind. Com . e Agro
para anotações, cagas para documenParaná
tos, cadernetas, cartões, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índi'PRORROGAÇÃO,
ces, cartões em branco, envelopes, etiquetás, escapulares, fôlhas índices, faturas, fichas, notas promissórias impressos em geral, recibos e rótulos
Têrmo n.9 741.742, de 24-3.66
Pitinguy Indústria e Com rcio Ltda.
São Paulo

/ORM

Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argo.
las, alguidares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barris baldes,
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas,
caçambas, colheres, cestos para Oca,
Classe 28
Indústria Brasileira
capta pare cozinha, cabos para ferraPara distinguir: Artefatos de material mentas. cantoneiras engradados, estra.
plástico e de nylon: Recip:entes fabri- elos. esteirinhas, estojos, espremedeiras,
Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes), cados de material plástico, revestimen- embalagens de madeira, escada. for.
gesso, peças ornamentais de cimento ou tos confeccionados de substâncias anl- .mas, guarnições para porta-bloco
São Paulo

Ideal Industrial

Pitinguy
Indústria Brasileira
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nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de Material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondiciinamento, vasos, aicaras, colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha. para
costumes, parà marceneiros, para sa pateiros, para vidros, pasta adesiva para
Termos as. 741.744 e 741.745, de
mater:al plástico e mgeral
24-3-66
as. 741.746 a 741.770, de
Têrmos
S.
A.
—
Indústria
e
Comércio
pla
Bras
24-3-66
de Matéria Plástica
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo
São Paalo

guarniçôes para cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos,
malas de madeira, palitos, pratos, pipas. pinos, puxadores prendedores de
roupas, pâeinhas, garfinhos e colheres
para • sorvetes, palitos para dentes. táioris de passar roupas, táboas de carne,
tonéis, torneiras, tambores, tampas,
suportes de madeira

Novo - Pac
Indüstría 13rasileira1
Classe 25
Estátuas, estatuetas, estampas, frutas e
flores e folhas de cêra, flores e fôlhas
de substâncias isolantes e sintéticas, figuras de madeira, figuras de ara, gravuras, imagens, máscaras de céra, obras
de escultura, obras de pintura, quadros
com moldura ,de madeira ou material
plástico, cartazes, impressos, literais de
propaganda, cliché
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recip:eptes fabrinados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para occlos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes. bacias, boiIas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
aaixas para acondicionamento de alimentos, caixa de material plástico pare
baterias, coadores, copos, canecas, condias, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda . da ibjetos, cartuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soractes, ca:xinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas dt plástico para sorvetes, d:scos,
crnbreagen de material plástico. embalagens de mater:al plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para atitomóvais, massas anti-ruidos, escoadores
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
para bolsas, Sacas, guarnições guarniniçi5es para porta-blocos, guarnições
para I:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos, lanche:ras, mantegueiras, malas
Driabis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos, paradores de água para 'liso doméstico,
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas.

torta-documentos, placas, rebites rodi,

Classe 8
Aparelhos :Otográficos, aparelhos e instrumentos fiscos, químicos, geodésicos,
náuticos, óticos eletrotécnicos, balanças,

aparelhos para - sinalização, reguladores
e para medição; aparelhos e instrumew
tos para fabricação, ensaio e experiências de máquinas e de peças para máquinas, autómatos. utensílios pard fins
domésticos, para cozinha e para agricultura; 'aparelhos e instrumentos para
salvamento e extinção de incêndios;
aparelhos e instrumentos para fins técnicos e científicos de metal, de osso.
de cortiça, de chifre, de tartaruga, de
barbatana, de marfim, de madrepéola,
a-a. âmbar, de meersehaum. de celuloide
e de substâncias semelhantes, de metais,
de cobre e de ouro, de prata. de niquel
e de alumínio: aparelhos e instrumentos
para iluminação, aquecimento, resfriamento, secagem e ventilação
Classe 23 •
Para distinguir tecidos em geral: ,tecidos
para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
Algodão, alpaca. cânhamo. cetim, caro.
casimiras. fazendas e tecidos de là em
peças, juta, jersey, linho, nylon, pacopaco, percalinst, sanai, mim, sécia na tarai. tecidos plásticos tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais: caldo de
cana, caldos de frutas; guarana; cafrescoa, refrigerantes; soda; soropea pare
refrescos
Classe 35
Couros e ptlés preparadas ou não, camurças, couros, vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas. carteiras, raixas,
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves. porta-niaueis, pastas, pulseiras

de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema. água
Para barba. loções e tónicos para oe
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons" cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos. para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Pek e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e- talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
=belezas cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perhunados pare
banhos. pentes. vaporizadores de perta,
eScavas para dentes, cabelos, unhas.
e cílios; dum de louro. saquinho perfu.
:nado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhar

gos protetores para documentos pua
xadores de água para' uso doméstico,
porta-copos, porta-nique:s, porra-notas,
porta-documentos, placas, rebites rodia
nhas. recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiro, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. sagu:nhos. Yasilha.
mas para acondiclin,amento, vasos, xla

caras, colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha. para
corrumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
mater:al plástico e mgeral
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café.
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latiana, bandeijas, banheiras, biscJItchas
1, ,dés, botijas, bules, aa ieteiras canecas
castiçais, chavenas, centros de mesa,
compoteira, cubose, descansos de porcelana, escarradeiras, espremedores filtris
ltuolventes e vernizes, removedores dg funis, garra'as, globos. jardineiras jarcffiticula: glicerina perfumada para Os ros,
jarrões. lavadedos, lavatórios leicabelos e preparados para descoloris
teiras, maçanttas de porcelana, monte-,
unhas, cílios e pintas ou sinais artifi- gueiras, molheiras, moringas, palite:ros.
ciais, óleos para e pele
pedestais, pias. pires; polvilhadires;
Classe 34
porta-facas, pores, puxadores, receptáCortinados, cortinas; capachos; encera- culos, sale:ros; serviço de chã; taças
dos; estrados: linóleos: olaedos; passa- para café. travessas terrinas, orinóls,
deiras; panos -paar assoalhos para
Classe 32

paredes e tapetes
Classe 28
Para distinguir: Arlafatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material -plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para occlos, bules. bandejas.
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílio,. cruzetas.
:aixas para acondicionamento de alimentos, caixa de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, conchas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de lbjetcos: cartu-

Para distinguir: Almanaques: agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas. órgãos de publicidades. programas radio-

fônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses

Classe 46
Agua sanitária; anil; amido: azul da
prássia e ultramar para a lavadeira;
abrasivos quando para conservar ou pc.'
lir, têra para assoalho, composições pa.
ra limpar maquinismos: detergentes; lisa
solventes para gordura; graxas para
calçados; líquidos para tirar manchas e
branquear roupas: palhas e palhinhas de
aço; soda pala lavanderia; s,abão em
chos, coadcres para chã, descanso para pó; sabão comum: sebo; saponáceos e
velas
pratos, copos e copinho-s- de plásticoos
para soraetes, ca:xinhas de plástici
Classe 22
para sorvetes, colherinnas, pasinhas Para distinguir: Fios de algodão, cânha.
garfinhos de plástico para sorveres, for- mo, juta, lã, nylon, fios plásticos. fim
minhas dt plástico para sorvetes, discos, sintéticos, fios de sécia natural e rayon
embreagen de material plástico, emba- para tecelagem, para bordar, para cos.
lagens cie elbeter:al plástico para sorve- lura, tricotagem e croché. Fios e linhas
tes, estofas para objetos, espumas de de tôda espécie, fios. e linhas pari
aviou. esteiras, enfeites para auaemópesca, linhadas de aço para pesca
vais, massas anti-ruidos, escoadores de
Classe 9
pratos, funis, fôrmas para doces, fitas Instrursentos musicais de corda e suai
para bolsas, facas. guaruições fluam!. partes: v:olao, lira, órgá,o hamonios,
nições para porta-blocos, guarnições cravos, espinetas, citaras; violinos; viopara l:quidificadores e para batedeiras las; harpas; pianos; violoncelos; contrade famas 'e legumes, gcarniçôes de ma- baixos, banodlins; rabecas; guitarras.
terial plástico para atenaMos e eibletos. Instrumentos musicais de sopro:, metág uarnições para bolsas garfos, galerias licos ou não e suas partas: barítonos;
para cortinas, ferro la-Vnades, plás- sax-trompas. saxofones, trombones de
ticos lanche:ras, mantegueiras. malas pistão; clarins; trombetas; cornetins;
urinóis. prendedores de roupas. puxado- clarinetes; pif anos; flageolets; flautas;
res de móveis, pires, pratos palitei- eboés; helicons; trompas de pistões;
ros. pás de ccsalha, pedras pomes ara- gaitas; gaita.; de bócat ocarinas: chara,

e—
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melas; outros instrumentos musicais; nhos, conjuntos de artigos de escrever estribos, esferas para arreios, espatra.
e desenhar para mesas ou secretárias deiras; formões. 4 oices. ferro para .ortar
gaitas de fole; harmoniuns; adufes; sanfonas; harmônicas e castanholas
capins ferrorhis, facas, tacões. Rama,
Classe 40
Móveis em gerai, de metal, vidro, de duras ferro comum a carvão. &toeiras
Classe 13
aço, madeira. estofados ou não, inclu- serras, serrotes, sachos, sacarrolha; te.
Adereços de metais preciosos .semi- sive móveis para escritórios: Armários, sciuras. talheres atlhaderras. torqueze,
• preciosos e scas imitações, adereços de armários para banheiro e para roupas funis. fôrmas Para doces. freios , 'rara
pedras preciosas e suas imitações, ador- usadas, almofadas, acolchoados para estradas de ferro. frig:deiras; ganchos,
nos de metais preciosos. semi-preciosos móveis, bancos, balcões, banquetas grelhas gar‘os, ganchos para quadros
e suas imitações, alianças, anéis, arti- bandejas domiciliares. berços. biombos, gonzis pdr,1 darrua g ens; insignias; ligos de 4antasia de metais preciosos, cadeiras, carrinhos para. chá e café, ma s, lâminas, liroreiros. latas de lixo;
balagandans de metais preciosos ou conjuntos para dormitórios, conjuntos jarras; machadinhas, molas para porta.
semi-preciosos, bandejas de metais pre- para sala de jantar e sala de visitas. molas para venezianas, martelos dar-

ciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
tontas de metais preciosos, copos de
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações, Palitos
de ouro pedras preciosas para jóias, pedras semi-preciosas para jóia. pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, talheres de
metais preciosos, turibulas * de metal.
turmalinas lapidadas e vasos de
•
Classe 17
Para distinguir artigos, máquinas e insdores, clips, coladores, cestos para papéis e correspondência canetas, compassos, cofres, canetas tinteiro, canetas
esterográ'icas, canetas para esenhos.
carga para canetas esferográficas, desenhadores, datadores com mina, descansos para lápis e canetas, esquadros
estantes para secretária, estojos, borra'elas de apagar, espátulas, furadores.
fluidos para escrever, ¡usine fichários,
fitas para máquinas de escrever, fichas
para arquivos gomadores, grampeadores.
grampos e ganchos para escritórios
godets, gama-arábica, instrumentos de
escrever e de desenhos, jogos ou conjuntos de artigos de escrever e dese.
nhar ara mesas ou secretárias, jogos 01.1
conjuntos do tipo de imersão para mesas ou secretárias, lápis esferográficos.
lápis. la piseiras, molhadores, minas, máquinas e apetrechos para apontar lápis,
máquinas para escrever, calcular e somar máquinas para grampear, mopotecas. minas ou grafites para lápis, lalBeiras, e aontadores, metros ara escritórios e para desenhos, papel carbono.
penas para canetas, penas esferografi
eas, erfuradores, astas para escritórios
Com fechos de metal, porta-tinteiro, porta-lápis, porta-canetas, porta-canetas
ts4erográficas. porta-carimbos, porta;cartas, porta-blocos, penas, prensas,
prendedores de papéis, percevejos, réguas, atencis, separadores para arguiMos, scinetes, tintas para escrever, tiIas para escrever, tiralinhas, tintas para
Carimbos, tintas para duplicadores, tintas para impresso e tintas para •dese-

conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchetes, colchões de molas.
dispensas. divisões. divens discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televisão, tresinhas para televisão. molduras
para quauros porta-retratos. 'the:tronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás., sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilho,
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medici.
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas ara móveis
pianos, carapuças para cavalos: cor
dões, debruns, lã. fitas forros franja
festão. feltro para órgão, fotos galar
dates, lamparinas, mochilas, mosquitei
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para rotinas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis, na,:
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas re

des, sacas sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'usando parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo. linho luta
seda. raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 41

retas, matrizes; navalhas; puas; pás, pregos, . parafusos. nicões, porta-01o: puseiras. pasta-pão; porta-jóias. paliteiros

panelas, roldanas, ralos para p:as, rebites. regadores; serviços de chá e café.
tenazes travadeiras, telas dt arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para pinas de correr, taças,
travessas,- turíbulos, vasos, vasilhames
e verruma

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em Celas as . formas e preparos, vidre
cristal para -todos os fins; vidro industrial. com telas de metal ou composições especiais; ampolas, aquários, assadeiras almofarizes, bandejas, cubetas cadinhos, cântaros cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos. asratas, garrafões, graus globos, haste,
Jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras, pratos , pires, porta;Crias, p aliteiros, potes. pendentes pedestais. saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos; tigelas, travessas. vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
idearas
.

Classe 44
Acendedores para cigarros, boquilhas,
cach:mbos; cigarrilhas; charutos; bolsas
para fumo; fumo em corda; charuteiras;
cinzeiros; cigarros; charutilhos; cigar-

reiras:e cortador de pontas de charutos;
Azeite, creme de leite, leite, leite em estojos para cachimbos epara isqueipó, banha, cremes alimentícios, coalha- ros; filtros para piteiras; fosforeiras•
das, leite condensado, yogurt, manteiisqueiros; piteiras; rapé e tabaco
ga, queijos, margarina, requeijão e
Classe 12
coalhos
Alfinetes, agulhas, botões, cadarços, colchetes, cós, dedais, elásticos para roupas
Classe 11
enchimentos, fivelas, golas, ilhós, miudeFerragens, ferramentas de tôda espécie
zas de armarinhos, palas e presilhas
cutelaria em geral e outris artigos de
Classe 37
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal. a.,ridores de latas Roupas brancas para cama e mesa a
arame liso ou farpado. assadeiras, açu- saber: acolchoados para cama, , cobercareiros; brocas, bigornas. haixeles, tores para cama, cobertas para camas,
bandeMs, bacias. baldes. bimbonieres: colchas, fronhas, guardanapos, guarnibules; zadinhos, cadeados, castiçais, co- ções para chá e jantar, lençóis, panos
lheres para pedreiros correntes, cabides' para mesa, panos de prato, anos de
chaves; .-emones, chaves de parafusos copa, toalhas ara rosto, banho, mãos e
conexões para e.nzanamehto. coesnas para bebês, toalhas para altar e para
caixas de metal para portões, canos de
mesa
meatl. chaves de fsnda chave isglêsa
Classe 42
cabeções, canecas. cipos, cachepots. 'Para distinguir: Aguardentes, aperiticentros de mesa. coqueteleiras caixas vos. an:z. bines, brandy, conhague, cerpare acondicionasnento de al:mentos. vejas fernet, gene!, ra. gin, kumel, licocaldeirões. caçarolas chaleiras. caiarei. res. nectar, pun.l , pipermint, rhum,
ras, conchas coadores: distintivos, do, sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver,
bradiças: enxadas. enxadões esteres
na arte vinhos espumantes, vinhos
engates, esqu;chos. enfeires aara arreios
quinados e wh:sity

Classe 39
'ara distinguir . Artefatos de borracha,
-)orracna. artefatos de borracha para
eiculos artefatos de borracha não Énatados em outras classes. Arruelas, ar
lotas amor tecedores. assentos para Ca.
!eiras. borrachas para aros, batentes de

`-^ buchas de estabilizador buchas
buchas para jumelo, batente de porta.
natente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te.
! Cones, borrachas para carrinhos indur
criais, borracha para amortecedoree,
bainhas de borracha para -rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas, corracha, chapas e centros de mesa, corparac entro de mesa calços de borra-iões massiços de borracha, cabos para
ferramentas chuveiros, calços de bor
das de borracha. cápsulas de borracha
cha para máquinas, copos de borracha
para freios dedeiras desentupideiras,
discos de Mem,. descanso para pratos.
encostos embolos; esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para olmeiras tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis guarnições para veictalos,
lancheias para escolares, lâminas da
borracha tiara degraus, listas de bar.
racha, manopias maçanetas, protetor..
nas para p ara lamas, protetores de

para-choques, pedal do acelerador, pe°
dal . de partida. ?eras para businasa
pratinhos. pneumáticos, pontas de borracha rara bengalas e muletas, rodas
masaiças, rodízios, revestimentos dg
;embalo e isolador suportes. semipneumáticos, suportes de câmbio, naumotor. sapatas do pedal do breque, se'
vais, sanfonas de vácuo, suportes de
;orracha rodas de 'sorracha para mo-

fonas 'de partidas, saltos, solas e soladoa
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos !tios telegráficos e telefónicos travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagettas, tiras de borracha para elaboração de substâncias químicas
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, echarpes, fantasias, fardas para militares. CO.
!atafais, fraldas, galochas gravatas, gorros. jogos dt lingerie. jaquetas, laguês.
luvas, ligas, lenços, mana:5s, meias,
maiôs, mantas. mandribo, mastilhas, maetós. palas. penhoar, pulover. pelerinaa,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
susteres, shorts. sungas, stolas ou electr.&
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
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Têrtno n.° 741.771, de 24-3-66
Elias Galbinsky êi Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

ISuperrnercedâ,

da'ila á o
Classes: 41, 42, 43, 46 e 48
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias. Bebidas alcoólicas
e fermetnadas. Refrescos e águas naturais e artificiais, usadas como bebidas.
Velas,. fsforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações para
a lavanderia. Artigos e preparações
para conservar e polir. Perfumaria,
cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucador e escovas para os dentes, unbas,
cabelo e roupa
'Termo n. 741.772, de 24-3-66 •
Csaetamar S. A. — Exportadora Industrial de Camarões
São Paulo

9

.

Termo n.° 741.774, de 24-3-66
Fornecedora Rondna de Máquinas
Ltda.
anabara

ças. camisas, camisolas, eaunsetss,
cuecaa ceroulas, colarinhOs, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, edsarpes, fantasias, fardas para militam, teIsolais, fraldas, galochas, gravnbaz,
roa. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimotbos, regalos,
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saldas debardio, sandálias
Kf AMY ANixrgnAm
ltUTOFINANCIAKENfirt
sueteres, shorts. sungas, atolas ou alado]
jP1+5140010
toucas, turbantes, ternos, uniforme.
n IDE VWCIILOS SOC. CIVIL LTDAI,
•
e vestidos
Termo n.° 741 . 781, de 24-3-66
Administração, representações por con- Fjord — Indústr;.a do Vestuário S. A.
ta de terceiros, corretagem e promoção
Guanabara
de vendas de veículos autofinanciados,
Classe 6
atrav-s de consórcio
Para distinguir: máquinas e suas partes
Têrmo n.g 741 .779, de 24-3-66
Integra ,ts
Erval Machado da Cruz
Termo n.° 741.775, de 24-3-66
Rio de janeiro
Brasexport — Exportadora e Importatadora de Madeiras, Máquinas e
Cereais Ltda.
Rio Grande do Sul

r

EMC

!BRASEXPORT,
(41:°:

\‘1"

i 45

e 54

tOW-

\93°

nhos. perneiras, quinronos, regalos,
suspensórios, saldas cit banho, sandálias,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou elacks.
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.g 741.778, de 24-3-66
Apaveli — Administração e Promoção
de Autofinanciamento de Veículos
Soc. Civil Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira,

IfOrls trib. brasile16

Classe 8
Máquinas elétricas, máquinas d solda
elétrica, carregadores de bateria e
Classe 4
aparelhos de testes
Made:ras
•Termo
n.° 741.782, de 24-3-66
Termo n.° 741.777, de 24-3-66
Malharia Imperial de Pe.trópolis Ltda. Bogoricin S. A. — Crédito, Financiamento e -Investimentos
Rio de janeioro
Guanabara

9

Nome comêrtla/
Termo n. 741.783, de 24-3-68
Numus S. A. — Investimentos
Guanabara

Com rclo, Indústria e beneficiamento de
crustáceos em geral
Têrmo h.° 741.773, de 24-3-66
Mabri — Livraria e Editora Ltda.
Guanabara
Classe 50
Investimentos
Termo n. 741.784, de 24-3-66
Gartenyl — Indústria Química de Lad
minas Plásticos Ltda.
Classe 50
São Paulo
predito, financiamento e investimentos
Termo n.° 741.780, de 2.4-3-66
Fjord — Indústria do Vestuário S. A.
Guanabara

9

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuArlos
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,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
Zuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares; colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSIORNIPEÇAS
ros. logos dt lingerie, Jaquetas. 'actua,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias.
Classes: 8 e 33
maiôs, mantas, rnandribo,. mastilhas, maCompra, venda e consertos d ereld- letós, palas. penhoar: pulover. pelerinas,
aios e DeCaS Par arelóalos
nessas. nouches, polainas, pijamas, pu-

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições Impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofônicos, rádio-televislonadas, peças teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n.° 741.776, de 24-3-66
Oawaldo Nascimento
Relógios
Rio de Janeiro

— Peças Para '

Fi
lndústia Brasileirm_

-

IGANTENYL

INDÚSTRIA BRAS1LEIRÀ

•
Classe 1
Para distinguir: produtos químicos usal
dos na industrialização de laminadn
plásticos
Termo n.° 741.786, de 24-3-66 i
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas. anáguas, blusas, ÃUTORAIVIA S -( Super "ff]
botas, botinas, blusões, boinas, babaINDÚSTRIA BRASILEIRA
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
maças, casacão, coletes. capas, chales,
cachecols. calçados, chapéus. cintos,
Classe 49
•
cintas, combinações, corpinhos, calças Um lõgo de carors de corrida de teiú
de senhoras e de crianças, calções, calniaturas
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-rumo n.° 741.785, de 24-3-66
Edgard Oskar Kocher
São Paulo

LEROYIndústria Brasileira

Classe 8
Bolas de gasolina, conta-giros e quaisquer outros instrumentos para painel
de veículos, hidrõmetros, Indicadores de
carga de bateria, indicadores de combustível, indicadores cie nivel de gasolina, indicadores de pressão de óleo,
indicadores de temperatura, instrumentos de precisão, medidores de luz, relógios em geral, taxímetros
Têrmo n.° 741.787, de 24-3-66
(Prorrogação)
Instituto Medicamenta Fontoura S. A.
São Paulo

PRORROGp,CAO

N'Al0FON
%

oe.uk0

Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na farmácia
Têrmo n.° 741.788, de 24-3-66
(Prorrogação)
Instituto Medicamenta Fontoura S. A.
São Paulo

Têrmo a.° 741.793, de 24-3-66
dorantee, vinagre aromática pó de arroz
(Prororgaçbo)
e talco perfumado ou não. tapiti para
Cia. Ltda,
Jobo Gomes Xavier
o rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulc
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhos. .carmim para
PRORROGACIO
para barbear, sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais pertumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfize cílios. saquinhos perfumado. preparados em pó, pasta. liquido& • tijolos
aw coxa zsiteg~
me; escovas para dentes, cabelos, unhes
P.41£0
praa o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da zuti.
cuia. glicerina er4umada para os cabelos
Clases 3
e preparados para descolo!: unhas, Pomada era bisnagas, cicatrizantcs, anchiba e pintas ou sinais anticiais. óleos
tiss tica
para a .peie
Têrmo n.° 741.794, de 24-3-66
Sapataria Gambier Ltda.
Têrmo n.° 741.789, de 24-3-66
:uanabara
Laboratório Farmaker S. A.
Minas Gerais
fRORROGACÃO

Têrmo n.° 741.797, de 24-3-66
(Prorrogaçbo)
José Mansur
São Paulo

PRORROGACÃO

•SULF4VITE • Folha

VAGINOSEPS
INCUS TAta

BRastu

Paulista
Classe 3
Jornal
Tèrmo n.° 741.798, de 24-3-645
(Prorrogaçbo)
Steglich E Cia. Ltda.
k-c, Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

toih

Classe 3
Uni preparado farmacêutico-antiséptico
vaginal
Têrmo ri.° 741.790, de 24-3-66
Laboratórios Gemballa Ltda.
santa Catarina

Classe. 36
Calçados em geral
Têrmo n.° 741 795, de 24-3-66
Sapataria Garnbier Ltda.
Guanabara

"PRORROGAÇÃO)

Ig g

s rO ee gle LNOM.0.

417441

Classe 41
Café torrado e moldo
Tèrmo n.9 741.799, de 24-3-66
Adalto Rodrigues Rosa
Minas Gerais

INDUSTRIA BRASILEIRA

PRORROGAÇÃO

HEMORRHOSM

FONTOURA
1. P^ut o

2(1/W

SORROGACtiti

Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado no
tratamento cit.& dispepsias e suas manifestações
Têrmo n.° 741.791, de 24-3-66
José de Aquino Affonso'
Minas Gerais

.
Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na farmácia
Tèrmo a.° 741 .792, de 24-3-66
M. Lineu L. de Lima
Guanabara

Classe 48
.r.ra distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia. água de toucador, água de beleza, água de quina
água le rosas. ãgua de a'fazema, água
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e nata a pele. brilhnntina. bandolina. ..tiatons" cosméticos fixadores
Classe 3
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor- Ura proclu'.o farmacêutico indicado tià
durosos e pomadas para limpeza da tratamento das enterites e enterocolites
e suas manifestações
pele a "maquilage". lepilatórios, deso-

Web°

rivi vruspotowee—ã
Classe 36
Calçados em geral
Têrmo n.° 741.796, de 24-3-66
Fecho Eclair Orly S. A.
Guanabara
•
Classe 12
Fechos corrediços
Têrmo n.° 741.800, de 24.3-66
Óptica Vidal Ltda.
Guanabara

&POLUIR. DOMIlt fui*
•a•
&&&& Na» • ..44.11~9 04119
11,40 O• ****** tn lkirjk
I
it•

AO 011.1

•f) O. •

nVár=elle==ltefee=.•

Classe 41
Café em grbo torrado e moldo
Termo n.* 741.801, de 24-3-66
Hotéis Othon S. A.
Guanabara

'PRORROGAÇÃO/

[PRORROGAÇÃO

V I 11) -A L

. .HOTEL_

Indústria Brasileira,
Classe 14

tÀ01'PAULO
Classes: 33, 41, 42, 43 e 41
Titulo
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Termo n.° 741 .802, de 24-3-66
Hotéis Othon S. A.
Guanabara

Termo n.° 741 . 807, de 24-365
Fausto Junqueira Robouças
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO,

(PRORROGACW

OTHON PALACE FrO—Tie

.tTÉCNICO

Classes: 33, 41, 42, 43
Titulo

e

41

Termo n.° 741 .803. de 24-3-66
Brasil Chimica Ltda.,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

, Termo n. 9 741 .811, de 24-366
(Prorrogação)
Fábrica de Fr;..s e Linha "Marte.'
• S. A.
São ,Paulo

TINTAS INTERNATIONAL'
DE FAMA MUNDIAL
Ciasse 1
Ey i ressão de otopaganda

Classe 33
Insígnia

Termo n. 9 741 .817. de 24-3.-66
; Prorrogação)
The Coca-Cola Export Corooratkm
Estados Unidos da América

Têrmo n.° 741 .808, de 24-3-66
Petrominas — Petróleo Minas Gerais
S. A.
Guanabara

Isto faz um bem:,
;-

'0 Chegue - se

Grossud#
Indústria Brasileink
Classe 3
Termo n.° 741 . 804, de 24-3-66
Rosacruz — Imobiliária Construtora
Ltda.
São Paulo

ROSACRUI
(.:asse 16
Termo n.9 741 .805, de 24-3-66
Rosacruz — Imobiliária Construts,ia
T fria.
São Paulc,

'Você e de Casa »

Classe 27
Para distisguir: Fios em geral, para
bordado e tricotagem; tios em gerai
Classes: 1. 46 e 47
ara tecelagem pe uso comum; fio de
Fre- se, de propaganda
lã ou elo em meada ou novelo , torcida
ou não: tio de lã ou pêlo, em meada
Termo o.° 741 . 809, de 24-3-66
Petrominas — Petróleo Minas Gelais ou novelo, para bordado, costura, cro
ché e trico; linhas para 'bordado, coa
S. A.
tura, crochê e tricô
Guanabara
—
Wetr

omina s,

Semore Com o Motorista «
Cesses: 1. 46 e 47
rase de propaganda
Térsno n.° 741 .810, de 24 .3 .r16
Petrominas — Petróleo Minas Gerais
S. A.

ROSACRUZ - IniObiliaria,
«Continue Com a Sua .
retrominas...
Co::struçbo, compra e venda de
Imóveis
Têrmo n, 9 741 .806, de 24-3-66
Fausto jungueira Rebouças
Minas Gerais

Clases 43
Frase de propaganda

Petrominã

Guanabara

Construtora Ltda:

Termo • o. 9 741 .815, de 24- 3-o6
Prorrogi•ção )
Tint, s International S, A.
"
io de Janeiro
-

E Gente de Confiança »
C .r.sses: 1 16 , e 47
se cie propaganda

Ft'

Termo o ' 74.1 .816, de 24-3-b •
(Prorrogação)
The Parker Pen Company
Estar'os Unidos da Amériza

Termo n. 9 741 .812, de 24-3.66
( Prorrogação )
Aliei,
Hanburys, Limited
•Inglaterra
YBYNOGEN
‘1)ILLE.ri

& HANBURYS. LIMITED.
1-ca:cs,•Inelaterra,

Classe 3
LIn ,parado medicinal prescrito nos
casos de esgotamento nervos., e
semelhantes
Termo n.° 741 . 813, de 24-3-65
( Pr. -,;,ação
iNnen El Fiar burys, Limited

Termo n.° '4 741 .818, de 24--3•66
W. J. Rendell Limited
•
Inglaterra

Clas:.e 2
Desinfetantes
Têrmo.
741.819, de 24.1-66
Cluett, . Peabody
Co., Inc.
Estados Unidos da America
1 SANFOR IZAD A.T
• Classe 36
Roupas brancas para uso or,soal dc
homens, mulheres e crianças, roupas de
baixo, camisas, colarinhos, punhos
lenços
Termo n.° 741 820, de 24-3-66
( Prorrogação)
E. I. Do Pont de Nemours A nd
Company
F,stados Unidos da Am rica

inef terra

BYNOGER

+_;lasse . 35
Couro imitado

41
Alimentos dietérs.,
consistindo
o ma
ce.rit rr.ção de casvSoa solúvel com (xIrato c.., e malte e glicerotosiatos para
serem usados como um restaura .1or em
distúrbios nervosos

Têrmo

741 .821. de 243-66
( Prorrogação )

n.^

Estados Unidos da América

Termo x. 741 .814. de 24-3 66
( Prarrr,
T' :e Singer- Company
Esta -1(.s doidos da América

Classe z, -

O NOME GARANTE O PRODUTO

Classe 13
Fm to de -stahelecimento

17
Canetas tinteiro, lapiseiras e bares para
secretárias

Classes: 6, 8 11, 12, 26. 31 e 40
Fiar:e de nropaganda '

,:mportes e rei-enes '111os n at a lArrirndn.1
e tomadas elétricas, tomadas dr corrente, rosetas, ;nterrup torcs automáticos
e fusiveis, intemintores rotativos e pe.
cruenos interruptores de navalha para
instalaceks elétricas
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Timo n.° 741.828, de 24-3-66
Expresso Nossa Senhora da Penha
Ltda.
Pernambuco

Tênno n.9 741.826, de 24-3-66
(Prorrogação)
Richard Hudnut
Estados Unidos da América

Têrmo n.° 741.822, de 24-3-66
Sinclair Refining Company
Estados Unidos da América

são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, ou: .ronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines

Expresso N.Sra

•

Térmo n.° 742.832, de 24-3-66
Churrascaria Zizo Ltda.,
Rio Grande do Sul

Penliaa Ltda.
Classe 1.
Resinas poliméricas para f uso Industrial
somente
Têrmo n.9 741.823, de 24-3-66
Kellogg Company
Estados Unidos da América

POP.

70NY SNACK5Classe 41
Produtos para lanches ou refeições 11geiras, incluindo produtos dr massa comestível não adoçada, própria para receber qualquer recheio ou enchimento
r&rm on.° 741.824, de 24-3.66
(Prorrogação)
The Goodyear Tire & Rubber Company
Estados Unidos da América

rp LIOHYDE
Classe 28
Folhas de vinila para uso na fabricação de sacos, sacolas, bolsas, cintos e
semelhantes
Têrmo n.9 74i .825, de 24-3-66
Trico-Folberth Limited

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, exNome comercial
tratos, água de colônia, água de toucacador, água de beleza, água de quina,
Têrm on. 9 741.829, de 24-3-66
água de rosas, água de alfazema, água Comercial Construtora Globo Ltda.
Bahia
pera barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
preve rejuvenescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pe:e e "maquilage -. depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
LTDA.
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto' e para os lábios, sabão e creme
Classes: 33 e 50
para barbear, sabão liquido perfumado
Título de estabelecimento
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
Têrmo n. 9 741.830, d e24-3-66
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfu- Comercial Construtora Globo Ltda.
Bahia
me.*.escõvas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado, preparados em pó, pasta, líquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e .vernizes, removedores da cutícula, glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
'SALVADO
para a pele
Térmo n.9 741 .827, de 24-3-66
Nome comercial
Edcar Publicidades Limitada
Têrtno n.9 741.831, de 24-3-66
Pernambuco
Irmãos Veiga Ltda.
Bahia

.COMERCIAL
CONSTRUTORA
-- GLOBO

COMERCIAL.CONSTRUTORA
-GLOBO--

Inglaterra

IND. BRAS.

Publicidades

, Nome comercial
Têrmo n.° 741.849, de 24-3-66
Promoções Framar Ltda.
São ' Paulo

Classe 8 Limpadores de parabrisas e lavadores
de parabrisas, sendo pertences para vaitulos terrestres, para aeronaves e para
embarcações

) t5f2 ro A.,
Ett21a
Nome comercial

EXPRESSO DOMINADOR
Classe 50
Transportes de passageiros
Têrmo n.° 741.834, de 24-3-66
Pôsto Itu Ltda.
Rio Grande do Sul

ITÚ

VILARA

EDCAR

lida

Classe 41
-Substâncias alimentícias — churrascos
Têrmo n.9 741.833, de 24-3-66
Expresso Dominador Ltda.
Rio Grande do Sul

n

Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares. berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copr e cosinhi camas, cabides, cadeiras
niratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões. divans discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televi-

Classe' 47
Combustíveis, lubrificantes e pneus
Têrmo n.° 741.835, de 24-3-66
Soph Atualidades feminin -, Ltda.
Rio Grande do St..

SOPH
Classe 36
Roupas e utilidades femininas
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• Têrmo n.° 741 .836, de 24-3-66 •
União de Umbanda do Estado do Rio
•
. Grande do Sul
• •
. Pio • Grande do Sul

Têrmo n.° 741 .839, de 24-3-66
Muguet — Artigos de Uso Pessoal
Ltda.
Brasília

Têrmo n.° 741 .843, de, 24-3-66
Torrefação e Moagem de Café
Taguatinga . Ltda
Brasília

AO TIRO CERTO

ORIXÁ

MU GUET
11,10d ST 1?-1 A

-o voz . Umbqndista

eRASILEIRA

TORREFAÇÃO E
MOAGEM DE CAFÉ
TAGUATINàA _LTDA •

".L.`
Classe 32
•
Revista periódica mensal
Têrmo n.9 741 .837, de 24-3-66
Indústrias Químicas Piratini Ltda.
Rio Grande do Sul

R, A T 1 N
[PIRA

• ,

Classe -46 •
- '
Par adiátingUir: Cêraá para 'asoalho,

Classe 36
•
Artigos de evstuário de teicla sorte, inclusive de esporte e para crianças
Térmo n.9 741 .840, de 24-3-66
Comércio
Rodrigues, Representações
Ltda .
Brasília

RODRIGUES,

LAURO RODRIGUES
REPRESENTAÇÕES

AUTO PÔSTÓ
REAL LTDA

)ERCIL
INDÚSTRIA BRASILEDIA . .
Classe 50
'Para distinguir: ImpressaS em geral,
anúncios impressos, ações, -apólices,
cheques,- cartões comerciais e de - visitas, duplicatas,- faturas, letras de' câmboa, !lotas fiscais, notas promissórias,
representações, corretagens e informações
Têrmo n.° 741.846, de 24-3-66
Lanches Orly Ltda .

Nome comercial
" Têrmo n.° 741 .856, de 24-3-66
Laboratório Paulista de Biologia S. A.
São Paulo' -

NILD'YS BAR
Classe 41
•.
Para. distinguir: Substâncias alimentl.
cias; como: massas preparadas, leite,
bacalhau, doces de frutas, queijos, san.
duiches, saladas, peixes'
preparadas, feijão, arroz bombons, balas,
mortadela, pudins, sorvetes e conservai
em geral
• • Têrmo n.9 741 .850, •de 24;3-66
Promoções Framar Ltda.
São Paulo

Térmo n.9 741 .845, de 24-3-66
Empresa de Representações, - Carretagens e Informações — ERCIL Ltda .
Brasília

Brasília

BrasiliEi •

Classe 18
Para" distinguir armas e munições de
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas.
baionetas, ' Canhões, carabinas, chumbo
para èaça," cartuchos, dinamite, espole.
tas, explosivos, espingardas, fusis, fo,gos de artifícios, metralhadoras, Rito- Ias, Pólvora, punhal e revolvd?
Têrmo n.° 741.848, de 24-3-66
Nildy's Bar Ltda.
Brasília

:INDÚSTRIA
. BRASILEIRA,

Nome comercial

E COMÉRCIO LTDA.

conservação de sapatos, lustros inoveis,
talas e adesivos, velas em geral e soda
• cáustica
Nome comercial
Têm° n.9 741 .838, de 24-3-66
•
Têrmo n.° 741 .841, de 24-3-66
, — Pluniac Representações Limitada
Rodrigues, Representações e Comércio
Rio Grande do Sul
--Ltda .
•
Brasília

Classe 50
Representações
Têrmo n.° 741 .842, de,-24-3-66
Construtora Guarany• Limitada

Nome comercial
Têrmo n.° 741 .844, de 24-3-66
Jerônimo Rosa
Brasília

REPRESENTAÇÕES

iiqUidaS e sólidas, inseticidas domésti'tas em geral, pastas para polimento e

O R-L Y
iNDÚSTRIA BRASIL.

FUMAR .

Ind.. Brasileirft
Classe 38
Cadernetas, cadernos, cartões de visitai
ou comerciais, etiquetas, livros fiscais,
pap is em branco para impressão, papel almaço com ou sem pauta, papel
em bobina para impressão, papel
permeável, papelão, rótulos de papel
Têrmo n.° 741.855, de 24-3-66
Laboratório. Paulista de Biologia S. A.
São Paulo
•

PRORROGAÇXO •
tURPtTON
.IND. BRASILEIRA

Classe 2
Para asinalar um produto vetetinárlat.
Têrmo n.° 741.857, . de 24-3-66
Laboratório Paulista de Biologia S. A;
São Paulo
PRORROGA ÇXO

PROLIGER11

Classe 41
Para, distinguir: Refeição, lanches e-Sancluiches a saber: pratos comerciais .com
- NI I C O CIA ,(.3
INDÚSTR IA BRiciILEIRA
feijão- arroz, bife, ovos ou galadas, ra_ IND. BRASILEIRA
banadas, dobradinhas, bifes simples Ou
Classe 3
com arroz, sobremesas de doces , ou Mi,- Um-Preparado farmacêutico• indicado s4
Classe
Um preparado farmacêutico fungicida tas, sanduíches de mortandela, qtieijo, tratamento da gripe, bronco-pneummid
presunto; linguiça em geral
•
e infecções em geral
Contra • a micbse
,
11tORROGAÇXO

Nome . comercial
•.

Têt:rão n.9 741 .847, de 24-3-66
, Ao Tiro Certo Ltda.
"
Brasília
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São Paulo
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Têrmo n.9 741.863 de 24-3-66
Artes Gráficas Shinyo Ltda.
São Paulo

Têrmo n.9 741.866, de 24-3-66
Super Mercado Indico Ltda.
São Paulo

"SHINY&
Ind. Brasileira

"INDICO"
tildo Brasileira

arroz, atum, aveia avelãs, aze:te azeitonas banha, bacalhau, batatas, baias.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, cam.rão, canela,
em pau e era pó, cacau. carnes, chá,
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de le.te. cremes
ilitnenticios. croQuetes, compotas, canCiasse 38
Classe 41
Aros para guardanapos de papel Alcachofras aletria, alho, aspargos. gk-_a coalhada, -:nstanha, cebola. condiaglutinados, álbuns (m branco), álbuns açúcar. alimentos para animais, amido mentos para alimentos, colorastes.
g
\
para retratos • e outógra tos, balões ( ex- amendoas, ameixas, amendoim, araruta chouriços, dendê. doces, doces de truceto i3.ara brinquedos) blocos para arroz, atum, aveia. avelã, aze te azei- ras espinafre essênc•as alimentares, emO
4:;''S\.
correspondência; blocos para cálculos tonas banha, bacalhau. 1.aratas, balas. padas, ervilhas. enxovas, extrato de toi'` k•
°
blocos para anotações, bobinos, brochu- biscoitos, bombons, t,alachas. baunilha, mate, farinhas alimenticias. favas téras não impressas, cadernOs de escre- café em pó e em grão, camarão. canela cuias. flocos, farelo, fermentes, feijão
ver, capas para documentos, carteiras. era pau e em p ó. cacau. carnes, chã, f.gos trios. 'Tuias sêcas naturais e cria.
ca3cos de papelão, cadernetas, cader- caramelis chocolates. confeitos. cravo talizadas, glicose, goma de mascar. AorClasse 3
nos, caixas de cartão, ca,:xas para pa- cereais, caminho, creme de Se te. cremes duras, grânulos, grão de bici gelatina,
1.1m preparado farmacêutico indicado
pelaria, cartões de visitas, cartões eo. alimentícios, croquetes compotas, can- goiabada. geléias. herva doce he-vn
nas tromboses
- - — merciois, cartões indices, confeti, car- g n ea connuUta c-l e,tanhn cebola. condi. mate, hortaliças lagostas, línguas te,c2
Têrmo 11.9 741.859, de 24-3-66
tolina, cadernos de papel melimetrado mentos para al i mentos, colorantes. condensado, le:te em pó. legumes era
Carlesimo 1-'1 Cia. Ltda.
e em branco para desenho, cadernos chouriços. dendê. doces, doces de fru- conserva, lentilhas, linguiça louro. mae.
São Paulo
esdares, cartões em branco, cartuchos ras espinafre essênc:as alimentares, em- sas alimentícias, mariscos, manteiga,
de cartolina, copas planográficas, ca- parias, ervilhas, enxovas, extrato de toê margarina, marmelada macarrãs. mas,
dernos de lembrança. carreté:s de pa- mate, farinhas alimenticias, favas fé- sa de tomate, mel e melado, mate. mas,
pelão. envelopes, envnlucros para cha- cuias, flocos, farelo, fermentos. leilão sas para m.ngaus. molhos, moluscos,
rutos de papel, encadernação de papel flgos frios. 'Turas sêcas naturais e cria mostarda, mortad . 'a, nós moscada. no,
Ou papelão, etiquetos, Rilhas índices talizadas. glicose, goma de riascar,. gor; zes. óleos comestiveis, ostras, ovas%
Clases 39
fõlhas de celulose, guardanapos, livros duras, grânulos, grão de bici gelat:na, pães. paios pralmés Pimenta, pós parn
Chupetas e luvas de borrachas
não impressos, livros fiscais, livros de goiabada. geléias, herva doce !larva pudins, pickles, peixes, presuntos. pa,
Têrmo n.° 741.860. ed 24-3-66—
contabilidade. mata-borrão, ornamentos mate, hortaliças lagostas. linguas, leite tês. peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
Recami Comércio e Representações
de papel transparente. protos, papeli- condensado. le:te em pó. legumes em queijos, rações balanceadas para ant.
Ltda.
nhos, papéis de estanho e de alumin:o conserva, lentilhas, linguiça louro, mas. mais, requeijões. sal. sagú sardinhas,
São Paulo
papéis sem impressão. papéis em branco sas alimenticias. mariscos, manteiga sanduiches. sorvetes, saci de tomate e 12
para forrar paredes, papel olmaço com margarina, marmelada rnacarrál. mas- trutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha,
ou sem pauta, papel crepon. papel de sa de tomate, mel e melado, mate, mas- rim, tremoços, tortas, tortas para alia
WCAKE
mento de animais e aves, torrões
seda, papel impermeável, papel encerado sas para mingaus. molhos miluscos.
moldo e torrado
papel higiênico, popel impermeável mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 33
para copiar, papel para desenhos. pa- zes, óleos comestíveis. ostras, ovas.
Termo n.° 741.969. de 24-3-66
Representações
pel para embrulho impermeabil:zado pães, paios pralinés p imenta, pós para
Bar e Lanches São Ricardo Ltda.:
Panei paro encadernar. papel para es- pudins, pickles. peixes, presuntos. paTermo n.9 741.861, de 24-3-66
São Paulo
crever. papel para imprimir, papel pa- tês. pet:t-pois pastilhas. pizzas pudim:
Granja Ito Ltda.
rafina para embrulhos, papel celofane. queijos, rações balanceadas para anipapel celulose. popel de linho papel mais, requeijões, sal, sagú sardinhas.
Gi
absorvente, papel para embrthar ta- sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
"
baco, papelão, redpientes de Pa pel ro Frutas, torradas tap:oca, tâmaras, talha-setadpl,róuo es rim, -tremoços. tortas, tortas pare alide papel transparente, sacos de pape
mento de animais e aves. torrões
Classe 19
Classe 41
serpentinas, tubos, postais de cartão
toucinho e vinagre
Aves e ovos
Lanches de: mortadela, salame, prestum
e tubetes de papel
to, queijo, salsichas e churrascos
Têrmo n." 741.867, de 24-3-66
Termo n.° 741.862, de 24-3-66
741.864,
de
24-3-66
Lamtal
Indústria
e
Comércio
de
9
Termo
n.
Luzitana Refrigeração Elétrica Ltda.
741 .871, de 24-3-66—*
Termo
Casa de Carnes Don Valverde Ltda
Metais Ltda,
Antonio Sebastião Pires
São Paulo
São
Paulo
,
São Paulo
Sãn Paulo

J)

405)

sn•

'2DEISTEV-3
Ind. Brasileirgâ

ind. Brasilplrft"

"SÃO ID
Ind. Braseirã

TO"\
Ind. Brasileira
.

" DON VALVERDE"'
Ind. Brasileira

*

ilda rasileiret '

Classe 41
Carnes verdes

Clases 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze, cobre,
Termo n.9 741.865, de 24-3-66
"Okapi" — Veículos, Apetrechos Náu- chumbo, estanho, ferro, guza latão e
zinco
ticos e Indústria Hoteleira Ltda,
Têrmo
n.9
741.868
de 24-3-66
São Paulo
Sociedade Hispano Brasileira de
Supermercados Ltda.
NOSSA CORTEZIA
São Paulo
TÃO RARA
1

QUANTO A NOSSA
MARC Ao

Classe 8
Aparelhos de ar çondicionado, aparelhos de refrigeração, geladeiras conden-

sadores sorveterias

HISPANO
BRASILEIRA

Ind.. Brasileira'

Classes: 3, 20, 21, 33, 41, 42 e 43
Produtos farmacêuticos, petrechos naClasse 41
vais, veiculas, serviços de hospedagens, Alcachofras aletria, alho. espargo*,
produtos alimenticios, bebidas alcoóli- açúcar. alimentos para animais, amido.
cas, e refrigerantes sem álcool
amendoas, ameixas, amendoim, arando,

Classe 36

Soutiens
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Tiram n, 9 741.870, de 24-3-66
Antonio Sebastião Pires
São Paulo

1
' "BEIJA FLOR"
Ind.. Brasileira
Classe 36
Soutiens
Têrmo n. 9 741.872, de 24-3-66
Cia. Ltda.
Carlesimo

/ "LEAUPEXw--‘
'Ind. Brasileira

Têrmo n.° 741.877, de 24-3-66
Milgenco Zanetic Vidolic
São Paulo

"SAL DO PORTO"
Ind. Brasileira
Classe 41
Sal
Térmo n.° 741.878, de 24-3-66
Clama Ferro e Aço Ltda.
São Paulo

CLAMA "

Têm() n. 9 741.880 de 24-3-66
Mecrac Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

"MEGRAG" —I Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio , aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico,, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em halha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalfaas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados.
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso era Rilhas
Térmo n." 741.882, de 24-3-66
Soberano Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 39
Chupetas e luvas de borrachas
Classe 5
'Urino n. 9 741.873, de 24-3-66
Aço, ferro, alumínio, alpacas, cabra, esFerratec — Ferragens Para Automótanho, gusa, latão, níquel e zinco
[
veis Nacionais Ltda.
Têrmos
as. 742.878, 741.886 e 741.887
• • São Paulo
de 24-7-66
Orvec — Serviço Contábil Fiscal,
C"
Rural Ltda.
InZEggileirá
São Paulo
Classe 21
Marca
rInd:gligrIeira
Térmo n.° 741.874, de 24-3-66
Classe 7
Organização Imobiliária Alberto Ltda. Máquinas e utensílios para serem usaSão Paulo
das. exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me• "ALBERTO "
cânicos e empilhadores combinados,
Ind. Brasileira 1
arrancadores mecânicos para agricul"SOBERANO"
para adubar, . ceifadeiras, carpideiras
Ind.
Brasileiro
ceifados para arroz, charruas para agriClasse 33
ccltura, cultivadores, debulhadores,
Classe 39
Administraçáo de bens, compras e ven- destoc.dores, desentegradores; esmagaPneus
das de imóveis e loteamentos
dores para a agricultura escarrificadoTérnio n.° 741.881, de 24-3-66
res, enchovadeiras, facas para máquiTêm° n.° 741.875, de 24-3-66
Reptes Exportadora de Peles Ltda. nas agrícolas ferradeiras. gadanhos, Eletro Comércio e Indústria Crony
Ltda.
garras para arado, grades de discos
São Paulo
au dêstes, máquinas batedeiras para
São Paulo
agricultura máquinas inseticidas, má"REPTEX"
quinas vaporizadoras, máquinas de
Ind. Brasileira
"CRONT*
fundir, máquinas niveladoras de terra,
[ Ind. Drasileira
máquinas perfuradoras para a agriculClasse 35
tura, máqcinas de plantar, motocharClasse 8
Couros e ptles preparadas ou não, ca- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Aparelhos e equipamentos para centaris
murças. couros. vaquttas, pelicas, e artefato dos mesmos: Almofadas de cou- roçar, de semear; para asfaltra; de telefônicas; aparelhos e equipamentos
torquir, de triturar, de esfarelar terra, de transmissão telefônica; aparelhos e
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas.
chicotes de couro, carneiras, capas para para irrigação, para matar formigas e equipamentos de transmissão telefônica;
álbuns e para livros, embalagens de outros insetos, para borrifar e pulveri- aparelhos e equipamentos de telefone
couro, estojos, guarnições de couro para zar desinfetantes, para adubar, .para comligação interruptor; sistemas de inautomóveis, guarnições para porta-blo- agitar e espalhar palha, para colher tercomunicação de telefone por alto-facos, melas, maletas, porta-notas, porta- algodão, para colher cereais, máquinas lante; interfones para estabelecimentos;
chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras amassadoras para Sins agricolas, de aparelhos e equipamentos de audio-frede couro, rédeas. selins, sacos para via- cortar árvores, para espalhar para ca- quência; sistemas e aparelhos sonoros;
gem, sacolas. saltos, solas e soladas, pinar, máquinas combinadas pare se- equipamentos de receibmento da voz humear e cultivar, de desbanar, para entirantes para arreios e valises
sacar, máquinas e ancinhos para forra- mana; equipamentos de vídeo; equipaTermo n.° 741.876, de 24-3-66
gens, máquinas toscadoras, ordenado- mentos para telégrafo por frequência da
Orvec — Serviço Contágil
ras mecânicas, raladores mecânicos, ro- viz; equipamentos distribuidores e mulRural Ltda.
los compressores para a agricultura tiplicadores; equipamentos de rádio e de
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras, micro-ondas; dispositivos semi-conduta
São Paulo
marcadores de terra, tosadores ele gra- res; fios e cabos; sistemas e aparelhos
ma, tratores agrícolas, válvulas para de alarme de fogo; sistemas e aparelhos
ORVEC SBRVIN
• de sinais de policia; equipamento de simáquinas agricolas
*abro táo e contrôle de trânsito; equiCONTABIL FISCAL
Classe 19
RURAL VIDA.
Aves e ovos, animais vivos e ciprinos pamentos e aparelhos de dados digitais;
dispositivos protetores de teelfone; caiClaus 41
Máquinas e utensílios usados na agri- Alfaces, agrião, couve-manteiga, repo- xas de ligação; bobinas de carga; invócultura, aves e ovos, animais vivos e lho, espinafre, almeirão, alcega, raba- lucros e dispositivos pais telefones com
produtos alimentícios
netes cenouras couve-flor e esmolas pagamen1a; ~entoa para "per-

são troposférica; equipamentos de rádionavegação; equipamentos de radar; centura, batedeiras para" ceerais, bombas
trais elétricas telefônicas; equipamentos
de teletipo e válvulas eletrônicas
Têrmo n. 9 741.883, de 24-3-66
•
Lanches Turiassu Ltda.
São Paulc

"TURIASSU"
'Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de: mortadela, salame, presunto, queijo, salsicha e churrascos
Têrmo n. 9 741.884, de 24-3-66
Margarida A. Vilaça 6 Cia. Ltda,
São Paulo
II

Z . Z. ti
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,
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, ca
sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos dt lingerie, jaquetas. laquês,
maiôs, mantas, mandribo, mastilhas, maletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos .
Térmo n.° 741.885, de 24-3-66 .
Padaria e Confeitari allnião de Ponte
Raza Ltda.
São Paulo
UNIX°

DA PONTE'

RUA
Ind. Brasileira4 •
Classe 41
' PM3
Têrmo n. 9 741.888, de 24-3-66
Confecções Concorde Ltda.
São Paulo

"CONCORDg flrInd. Brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárldli
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatak anáguas, blusas,
bora., botinas, blusber, boinas, baixa
douras. bonés, capacetes, cartolas, cara.

PM" amella

siam ANM4 deldellt

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

Têrmo n.° 741.895, de 24-3-66
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacics,
Com seio e Indústria de Bebidas
ciotas, combinações, corpinhos, calças
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Itajai Ltda.
de senhoras e de crianças, calções. cale vestidos
São Paulo
ças. camisas, , camisOlas, camisetas,
Tèrmos•ns. 741.899 e 741.906, de
• cuecas, ceroulas. colarinhos, , cueiros.
24-3-66
ITAJit
saias, casacos, chinelos, dominó& acharManoel Areia
pes, fantasias, fardas para militares, coSão Paulo
Classe 42
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria. ja.;tietaS, laques. Para distincuir gen ricamente bebidas
alcoólicas
luvas, ligas, lenços, • mantéis, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paTermo n.° 741..896, de 24-3-66
letós, palas. penhoar, pulover: pelerinas.
Antônio Soares Marialva
peugas. pouches. polainas, pijamas. puSão Paul'
nhos. perneiras, quimono& regalos.
SANALIM
~SUMA ORASILEIRA
robe de chambre. rolpão. \ sobretudos
suspenst,rios. saldas debanho. sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
Classe 2
Classe 35
toucas, turbantes, ternos, uniformes
Medicamentos para uso veterinário
Pastas escolares
e vestidos
Classe 38
Termo n.° 741.897, de 243-66
Pastas escolares
Termo n.° 741.889, de 24-3-66
Indústria e Com seio de Pias "Sain"
Pastelaria Helim Ltda.
Ltda.
Têrmo n.° 741.902, de 24-3-66
São Paulo
São Paulo
Scarpelit — Calçados Finos Para
Senhoras Ltda,
HELIM
SAI!'"
ind. Brasileira
São Paulo
Classe 41
Classe 15
Pastéis
Pias e lavatórios, para cosinhas e
SCARPELIT
banheiros.
Ind.. Brasilêira
Termo n.° 741.890, de 24-3-66
Waldir Lacerda
Termo ri.° 741.898, de 24-3-66—
Classe 36
Manoel Areia
São Paulo
Calçados finos para senhoras
São Paulo
Têrmo n.° 741.903, de 24-3-66
SOLDOPLAST •
Indústria de Frascos e Ampolas
Ind. Brastleira
Brasil S. A.
Clases 28
São Paulo
Pastas, caretiras, catálogos e portacheques de plástico
PRORROGAÇ ÃO
Termo n.° 741.891, de 24-3-66 —
INDUSTRIA IJE
Madereira Canoinhas Ltda.
Classe 1
São Pauli-,
FRASCOS E AMPOTintas para desenho
LAS BRISIL SiA
CANOINTIAS
Têrmo n.° 741.901, de 24-3-66 .
-Ind. Brasileira
Becaud — Elegância Masculina Ltda.
Classe 4
Nome comercial
São Paulo
Madeiras em bruto, madeiras serradas,
madeiras em toras
Termo n.° 741.904, de 24-3-66
Auto Rádio Brooklin Indústria, ComerBBC AUD
Termo n.° 741.892, de 24-3-66
ei oe Representações Ltda.
Ind.. Brasileira
Tecil S. A. Comércio de Tecidos

Bossa Boy

CPkginS

WBUERNI BRASREBRR

São Paulo

TECIL
Ind.. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuArios
e roupas feitas em geral! Agasalhos.
aventais, alpargatas. anáguas, bl,isaa,

botas. botinas. blusões, boinas, baba.

São Paulo

AUTO RADIO
BROOKLIN INDIS TRIA,COMÉRCIO E
REPRESENTAÇOES . •

Classe 23
r tiouros. bonés, capacetes. car.olas. caraPara distinguir tecidos em geral. teci- puças. casacão, coletes, capas. chaies,
dos para confecções em geral. para cachecol& calçados. chapéus. cintos
Classe 8
tapeçarias e para artigos de cama e cintas. cambinações. corpinhos. calças
Titulo
de
senhoras
e
de
crianças,
calções.
calmesa: Algodão. alpaca, cânhmo cetim,
camisetas
cama, caáimiras. fazendas e tecidos de ças, camisas. cam'solat
Têrmo n.° 741.905, de 24-3-66
em peças, juta, jersey; linho; nylon. cuecas. ceroulas. ai/artelhos . cueiros Auto Rádio Brooklin Indústria, Comesclo e Representações Ltda.
paco-paco; percalina; ratai; rayon; seda saias, casacos. cttinelos. dominós. acharnatural; tecidos plásticos, tecidos im- pes. fantasias, fardas para militares coSão Paul.
fraldas. galochas gravas. gorpermeáveis, tecidos da pano couro e
os. logos de !ingeria. iauetas, laquês.
veludos
IXTO RADIO
luvas. !iças. • meias,
de
24-3-66
Térmo n.9 741.893,
malas. mantas. mandrião. mantilhas. Paim •
Bar e 'empório Tabatinguera Ltda.
letós, palas, penhoar. pulovet pelerinaa.
REPttzSENTAÇ
neugas. pouches. polainas pilamas puSão Paulo
LTD10
regalos.
ouirnorsas.
imneiras.
nhos.
chambre.
routA.),
sobretudos,.
de
sobe
T ABAT I NGUERÂ
R2t1,1MtRs
uspensórios. saídas de 1,a
_
Classe 41

PiWg& Ups

kara distinguir genéricamente produtos
alimenticios

PREÇO DO MIMEM) DE HOJE: CR$ 50

Termo n.° 741.906, de 24-3-66
Auto Rádio Brooklin Indústria, Co.
mesclo e Representações Ltda,
São Paulo
BROOKLI/T
r Ind. Brasil et

ra

Classe 8
Para distinguir: antenas, rádios para

autos
Têrmo n.° 741.907, de 24-3-66
Cútis Real — Cosméticos Ltda.

•

São Paulo

cu'ris REA.:
COSMÉTICOS LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 741.912, de 24-3-66

Padaria Pão do Bairro Ltda,
São Paulo

15i0 DO BAIin0
Ind. Brasileir
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
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, canela4
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelis, chocolates, confeitos, cravo
:areais, cominho, creme de le:te, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cano
pica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê, doces, doces de fru..
ras. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toamate, farinhas alimentícias, favas, ftcuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
Egos, frios, !trutas secas naturais e ens.
tallzadas. glicose. goma de mascar, gorduras, grânulos. grão de bici, gelatina.

goiabada, geléias, fleme doce berva
mate, hortaliças, lagostas, !ínguas. leite
condensado, le:te em pó. legumes em

conserva, lentilhas, linguiça, louro, massaz alimentacias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrãi, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas-

sas para m:ngaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. no- O s, óleos comestivels, ostras, ovas,

p ães, paios, pralinés pimenta. pós para
p udins. pickles, peixes, presuntos. pa

rês, petit-pois. pastilhas, pizzas pudins
queijos, rações balanceadas para ant.
mais, requeijões, sal, sagú sardinhas
sancluiches. sorvetes. saci de tomate e di
frutas, torradas tapaaca, tâmaras, talha
fim, tremoços, tortas, tortas pare ali
mento de animais e aves, torrões

toucinho e vinagre

