i
ESTADOS UNIDO

DIÁRI

•

--13RA.51

,

SEÇÃO . III
ANO XXV - 178
TERMO N9 126.384
llee 8 de fevereiro de 1961
Requerente - Keishu Takano.
Invenção - "Aparelho para a e/teta/40 de trabalhos correntes de topogragia". (Privilégio de Invenção).
Reivindicações
19) Aparelho para a exexcução de
trabalhos correntes de topografia caracterizado por um conjunto de canos transparentes em forma de arcos
de circulo com escala de graus, fixáveis entre si per meio de rosca para
completar um circulo, metade dos
quais é cheia de liquido colorido,
ditos arcos comportando ainda dois
visores fixados em posições diametralmente opostas e dois fios de borracha estendidos ao longo de dois
diâmetros perpendiculares.
29) Aparelho para a execução de
trabalho correntes de topografia, conforme reivindicação 1, caracterizado
pelo feto de os casos adjacentes aos
extremos cheios de água comportarem internamente uma instalação
elétrice de pilha, lâmpada, molas de
fixação e interruptor.
39 ) Aparelho para a execução de
trabalhos correntes de topografia,
conforme reivindicação 2, caracterizado por compreender uma mira
com instalação elétrica de pilha,
lâmpada, molas de fixação e interruptor,
49 ) Aparelho para a execução de
trabalhos correntes de topografia caracterizado por ser essencialmente
como descrito, reivindicado e ilustrado nos desenhos anexos.
•
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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 14 de setembro de 1966
Decisões do Sr. Ministro
Ernesto Neugebeur S.A. Indústrias
Reunidas - recorrendo do despacho
que indeferiu o termo n9 461.218 marca: Preto e Branco.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho - Dou provimento ao recurso de fls. 11-13, e determino o
registro na forma requerida. Em 23
de agôsto de 1966. - Paulo Egidio
Martins, Ministro da Indústria e Zoft/ereto.
S.A. Devinhos e Bebidas Caldas
- • recorrendo do despacho que indeferiu o termo n9 455.083 - marca:
Emblemática. - O Sr. Ministro
exarou o seguinte despacho. - eeego
provimento ao recurso de fls. 15
"usclue" 19. por fal ta de objeto. Em 23 de a :tAsto de 1966. - Paulo
Efociio lia iivQ, ministro da Indústria e Comércio.

CAPITAL FEDERAL

TÉRÇA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1968

Termo n9 252.522 - Marca lima*.
tin.
Requerente: E. Merck Aktiengesel.
lschaft.
Recorrente: Les Laboratoires Praa•
çais de Chimiotherapie B. A.
Processo deferido.
Farmacêutica. - Baseia-se a recorrente em direito extinto, a patente
Térreo n9 254.984 - Marca: Osmode invenção, que aliás não lhe as- form.
seguraria direito ao nome Butil, que_ Requerente: PREMA - Preserva.
seria objeto de marca de indústria e ção de Madeiras S. A.
comércio. Ademais a registranda é
Recorrente: Osmose Wood Premira
Prebutil e não butil simplesmente: ving Co. of Canadá Ltda.
Todavia, admitindo que Butil seja
Processo deferido.
termo necessário, dou provimento ora
Termo n9 253.109 - Marca Time.
parte ao recurso para conceder o reRequerente: Confecções Time Ltda.
gistro, sem exclusividade, porém, desRecorrente: Manufatura de crava.
se elemento verbal.
tas e Lenços Duplex S. A.
N. 284.309 - marca: Avenida 15
Processo deferido.
de Agôsto. Requerente - Perfumes
Termo iiQ 132.622 - Marca Vigor.
Malibú Ltda. Recorrente - J. RaRequerente: N. Moruierat.
bello & Cia. Ltda. - Processo indeferido.
- Recorrente: S. A.-Fábrica de Pio.
dutos Alimentícios Vigor.
N. 341.477 - marca: Dicirazina.
Processo deferido.
Requerente - José de Aquino AfTermo n9 306.323 - Marca Noval•
fonso. Recorrente - Laboratório Ludoze.
técia S.A. - Processo indeferido.
Requerente: Laboratil S. A., Ind.
N. • 341.759 - marca: Removelite.
Requerente - Condoroil Tintas S.A. Farmacêutica.
Recorrente - S.A. Composições InRecorrente: Laboratório Wemace
ternational (do Brasil). Processo Limitada.
Processo deferido.
indeferido.
Termo n9 324.856 - Marca IPAR8A.
N. 193.780 - marca: Coem. Requerente - Manoel Gabrie! Oceano,
Requerente: Indústrias de Papel
Recorrente - Abel de Barros Com. Ruchaud S. A.
e Ind. de Tintas S.A. - Processo
Recorrente: IPSA S. A., Indústria
de Papel.
indeferido.
Processo deferido.
N. 204.535 - F. de propaganda:
Feijoada com Calvila, O Prato NaTermo n9 303.834 - Marca Luxor.
cional. Requerente - Soc. Belfruta
Requerente: viúva Antônio J. FerLtda. Recorrente -- Calvert D:etiner: nandes Y Filho Ltda.
(Canadá) Ltda. - Processo indefeRecorrente: Levar Brothers, Port
rido.
Senlight Ltda.
Pe oceQso deferido.
O Senhor Secretário da Indústria,
Termo n 9 238.238 - Seial de prOe
Heraldo Souza Mattos, negou provimento aos recursos interprs;os nos pe e anda: Galo Vermelho.
processos abaixo mencionedos a fim
Reoverente: Dória Associados Proa
p?/"IdFl Ltda.
de manter as decisões ant2flores,
Recorrente' Wiston Ltda.
Termo n9 176.067 - Título: A FaProcesso deferido.
ma.
Terme
?, 9 194.091 - Marca: Floylell
Requerente: Kogan & Cia.
le,e ntes Ltda.
lee neerente: leovles Prints Ltda.
Recorrente: C. S. Ribeiro & Cia.
R ecorrente: Rerk, cies & Cia. Ltda.
Ltda.
P"c^ . so defeeido.
Processo deferido.
Termo n 9 301.444 - Marca: Solad,
Termo n9 140.865 - Marca Clareol.
Renuerente: E. P. Drew Cia. Ltda.
Requerente:
Indústrias Macedo
Recorrente: Lever Brothers Fon
Se nlieht Ltda..
Serra Limitada.
Recorrente: Lever Brothers Porti
Recorrente - Química Industrial See
dieht Ltda.
Medieinalls S. A.
Proresso deferido.
Processo deferido .
Termo 9 20'e.57e - Marca Balde.,
R eouerente: Soc. Be l fruta Ltda.
Termo n9 118.239 - Marca: PiasRer oee ente: Fratelli Vita Ind. e Co.
mogen.
m e rcio S. A.
Requerente: Laboratórios Raul LeiPeoce ep o deferido.
•
1
te S. A.
Termo n" ee7.432 - Marca: Sten°.
Rr n-, . - t e: Laboratório Sanitas do bien.
....as:1 S.
Reauerente: InstitutO Científica
Processo deferido.
Medicator Ltda.

REVISTA DAr- PROPRIEDADE.
INDUSTRIAL
Expediente do Sr. Secretário
da Indústria
Rio, 13 de setembro de 1966
Despachos em Recursos
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo de Mattor - deu provimento
aca recursos interpostos nos processos abaixo mencionados a Lm de reformar as decisões anteriores:
Termo n9 240.602 - marca: Superlit. Requerente - Indústrias Superlit S.A. - Processo deferido.
Teimo n9 262.523 - marca: LifeTex. Requerente - Wella Aktiengesellschaft. - Processo deferido.
N. 297.177 - marca: Ficelaine.
Requerente - Indústrias Gasparian
S.A. - Processo deferido:
ee. 297.175 - marca: Ficelaine.
Requerente - Indústrias Gasparian
S.A. - Processo deferido.
N. 225.305 - marca: Pista. Requerente - Domingos A. Costa. Processo deferido.
te , 206.438 - marca: Mies. Requerente - Indústrias York S.A.
Produtos Cirúrgicos. - Processo deferido.
N. 323.611 - N: comercial: Azevedo Rezende S.A. Imóveis e Construções Aric. Requerente - Azevedo
Reeende S.A. - Imóveis e Construções Aric. - Processo deferido.
N. 297.176 - marca: Ficelaine.
Requerente - Indústrias Gasparian
5.A. - Processo deferido.
N. 296.749 - marca: Varginha.
Requerente - Antônio R. Nogueira.
- Dou provimento ao recurso, para
conceder o registro, coesiderando
como distintica a forma de representação da marca.
N.. 197.504 - marca: Caracú. Requerente - Sebastião Jacomel. Processo deferido.
N. 375.539 - marca: Mebinol. Requerente - Cano Erba S.p.A. Processo deferido.
N. 226.102 - marca: Good •Bler
- Boa Cerveja. Requerente e- Abigail Alves de Pente. - Processo
deferido.
N. 294.875 - marca: Renascença.
Requerente - Cia. Renascença de
Seguros, - Dou provimento ao recurso, para .determinar que o pedido
seja submetido a euseas. ouvindo-se
tamee m a D.M. cl eanen a
ção, de acôrdo COM o parec•
N. 341.187 - ore ce • r
Requerente - Laboratil S.A. lie..

-
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15 hora..
ALBERTO DE BROTO PEREIRA
- AP reclamações pertinen.
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exterior, que serão sempre REPARTIÇõEn 92 PArrrictuLAREe
Capitai
e
interior;
Copilai
e interiorSi
anary's. as assinaturas poderCr$ 4.500
se-ão tomar, em qualquer Sérnestra . o o Cr$ 8.000 Semestre
•
época, per seis meses ou oun Ano• . . Cr 12.090 ' Ano •
Cr$) 9.000
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ExterioP:
Exterior
-As assinaturas vencidas - Anoo O O O O. Cr$ 13.000! Ano o o
'o Cr
n0.000
poderão ser suspensos sera
avise prévio.
vão impressos e número do dos jorn&is, devem os asPara facilitar aos assinan- -talão de registro, o mês ç
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pectiva renovação com anteA fim de evitar 'solução de cedência mínima de trinta
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Recorrente: Emanuel Merck Offene
Handelsgesellsehaft.
Processo deferido.
Termo n9 326.070 - Insígnia SIMBA.
Requerente: Simba Técnica Industrial e Importadora Limitada.
Recorren,e: Loews Incorporated.
Processo deferido.
Termo n9 326.321 - Marca ALTE.
Requerente: Soc. Mecânica Alie Li•anilada.
Recorrente:* Fábrica de Bicicletas
Monark S. A.
Processo deferido.
Termo n9 336.457 - Título: Comiswia. Juvenil.
.
Teimo n9 333.437 - Titulo: Camisaria Juvenil.
Requerente: camisaria Juvenil Limitada.
Recorrente: Bozzano S. A. Comercial, Industrial e Importadora.
Processo deferido.
Têrmo n9 158.977 - F. de propaganda: Artigo da Noite.
Requerente: Casa Anglo Bras. S.
A. - Modas Confecções e Bazar.
Recorrente A Exposição, Medas Sociedade Anônima.
' Processo deferido.
Termo n9 224.401 - Marca: Emerson Electric.
Requerente: The Emerson Electric
Mfg Co.
Recorrente: Emerson Rádio & Phonczraph Corp.
Processo deferido.
Termo n9 332.405 - Marca Tamoio.
Requerente: Casimiro Filho Ind. e
Com. S. A.
Recorrente: - Refinadora Paulista
Paulista S. A.
Processo deferido.
caiTermo ri9 290.577 pintaria e Marcenaria Coimbra.
&
Rodrigties
Requerente: Ciasimiro
• Recorrente: J. Coimbra s. A.. Comércio e Indústria.
Processo deferido.

Termo no 318.380 - Título: Curso
de Ballet Sapatinho Vermelho.
Requerente: Helfany Vaidetaro Peçonha Coutinho.
• Recorrente: Chapeuzinho Vermelho
S. A. (Estabelecimento escolar).
Processo deferido.
Termo n9 320.127 - Título: Foto
Studio Foz.
Requerente: Irmãos Avella.
Recorrente: Companhia calçados
Fox.
Processo deferido.
Termo n9 195.823 - Marca K Kelimpa.
Reçittermte: J. A. Sampaio.
Ilecorrente: Química Industrial Medicinalis S4 A4
Processo deferido.
Térmo n9 275.948 - Marca Odontex.
Requerente: Laboratórios Movite e
Inst. de Hipodermia Ltda.
Recorrente: Companhia Industrial
Brasileira Odontec S. A.

Processo deferido.
Termo n9 284.040 - Marca: H.
Requerente: R. S. Hall Ltda.
Recorrente: Cia. Aga Paulista de
Gás Acumulado.
Processo deferido.
Têrmo n9 195.776 - Marca: Sabão
Tombou.
Requerente: Com. Ind. Araújo Sociedade Anónima.
Recorrente: Carlos Pereira Indústrias Químicas S. A.
Processo deferido.
Termo n9 197.611 - Marca Pomavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli Vita, Indústria
e Comércio S. A..
Processo deferido.
T:tmo n9 202.873 - Marca emblem.'ttica.
, Wereaerente: Grimaldo C. de Mello.

Recorrente: Gonçalves Salles S. A
Ind. e Com.
Processo deferido.
Termo n9 203.583 - Marca Ervavit.
Requerente; Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli Vita, Ind. e
Com. S. A.
Processo deferido.
Ternio n9 203.587 - Marca Herbavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli Vila Ind. e
Com. S. A.
Processo deferido.
Termo n0 203.581 - Marca: Ervavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli Vita, Indústria
e Comércio S/A.
Processo deferido.
Termo n 203.572 - Marca Bavit.
Requerente: Sociedade Belfruta Limitada.
Recorrente: Freteni Vita, Indústria
e Comércio S/A.
Processo deferido.
Termo n9 203.585 - Marca: Herbavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Frateni vita, Indústria
e Comércio S/A.
Processo deferido.
Termo no 202.875 - Marca emblemática.
Requerente: Grimaldo C. de Melo.
Recorrente: Gonçalves Sales Sociedade Anónima, Indústria e Comércio.
Processo deferido.
•
Termo nç' 203.578 - Marca Frutavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli vita, Indústria
e Comércio S,'A.
Prousso deferido.
rn n" . 203.580 - Marca: Ervavi
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
•
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anuais renovadas até 28 do
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- A fim de possibilitar e
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solL
citamos usem os interessado°
"preferencialmente chegue ou
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do Tesoureiro do Departn..
MC- Aro de Imprensa N'aciondi.
- Os suplementos de edêr,
ções dos órgãos oficiais só
fornecerão aos assinanies que
as solicitarem ao ato da esc,
sinalara.
- O funcionário pC2b2ero
federal, para fazer jitio ao des,
conto indicado, deverd provas'
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de car7a =irn.
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
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Recorrente: Pratelli Vita, rndúste.3
e Comércio SiA.
Processo deferido.
Termo n9 203.584 - Marca: Herbavit.
Requerente: Soc. Belfruta Ltda.
Recorrente: Fratelli Vita, Indústria
e Comércio 9.'2 t1.
Processo deferido. .
zTêrmo n9 231.760 - Marca: Aviccla Brasil.
Requerente: Sociedade AvIcola Santista Limitada.
Processo indeferido.
Termo n9 291.871 - Marca: Gávea,
Requerente: Gávea Sociedade Anônima, Veículos e Máquinas.
Procestso indeferido.
Termo n9 279.911 - Marca: Sainí;
Moritz.
Requerente: - Sociedade Anônima
Fabril Scavone.
Processo indeferido.
Têrmo no 279.912 - marca: Saint
Moritz.
Requerente: - sociedade Anônima
Fabril Scavone.
Processo indeferido.
Termo nO 279.913 - Marca: Sitie,
Morna.
Requerente: - Sociedade Anônima
Fabril Scavone.
Processo indeferido.
• Termo n0 2'79.914 - Marca: Saint
Moritz. •
• Requerente: - Sociedade Anónáno
Fabril Scavone.
Processo indeferido.
vaTèr.1" 335.422 - Marca Ferrogalno
Requerente: Ferrogalvane Limitada
Proces g o indeferklo.
Têrmo n 9 324.901 - Maica Gatinha.
Repwrente: BOres. Filho & Cia.
.Ltda:
Processo indeferido.

Têrca-feira 20
Tênno n 9 334.295 - Marca Suibae.

Requerente: Adelino Pereira.
Processo indeferido.
Têrtno9 325.422 - Marca Ferrogalno.
Requerente: Ferrogalvano Limitada
•
Processo inGeferido.
Tê.:rao 9 325.422 - Marca Ferrogal.no.
Requerente: Ferregalvano Limitada
Processo indeferido.
Térrno n 9 215.420 - Marca Cellope.
Requercnte: Gráfica Goldschmid'
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DesarquIvamente de títulos de estabel2eimento:
N9 420.020 - Clinica e Pronto Socorro Nossa Senhora de Lourdes Clinica e Pronto Socorro Nossa Senhora de Lourdes Limitada se 33 Reconsidero o despacha de
arquivamento para que a reauerente.
possa ter finalizado seu registro.
Insignia deferida:
N 9 442.720 - Granjas Nova Suissa
- Granjas Nova Suissa L'mi'ar'a classe 19 - 33 - 45 - Def:ro o pedida de registro da ins:gn i a c:mer-

(Seção

III)
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N° 442.754 - marca: Ingleza Beer
Extra - Requerente: Cervejaria Mogiana Ltda. - Processo indeferido.
N° 462.694 marca: Kissmen Requerente: Farmedicals comércio e
Indústria de Produtos Químicos Ltda.
- Processo indeferido.
1\19 399.666 - marca: Alka - Requererte: D. D. Bisaggio - Processo
indeferido.
Diversos

; sistência do termo 369.367 marca
V.a) - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
• Sociétá Des Automobiles %lixe
( declara a desistência do termo ala.
mero 476.571 título Garagem A iptne) - Anotease a desistência e ardina
ve-se o procesgo.
Wa1dyr Garcia de Oliveiraa (de.
clara a desistência do termo 481.432
marca W .And • 13) - Anote-se a desistencia e arquive-se o processo.
Decorplast Ltda. Ind . Coimes-o
importação (celracla a desistência do
terinu 497.147 marca Decorplast) Anote-se a desistência e arquivc-se u
processo.
; Mercedauto Peças e Acessórios Ltda.
(declara a desistência da termo 459.2.16
marca Merccdauto) - Anote-se a oca
sistencia e arquive-se o processo.
Internacional Business Ma, 6ines
Corporation (declara a desistência do
termo 455.727 marca Executarv f Anote-se a 'desistência e arquive-se o
processo.

Byron Industrial Farmacêutica Ltda.
( recorrendo do despacho que negou
o pedido de caducided; do reg. Pámero 243.053) - 'Mantenho o desDepachos
em
Reconsideração
Recor.'ente: G-áfica, Goldschtnich
pacho que indeferiu o pedido de ta)cieclade Anônima.
O Sr. Diretor Geral deu r eavimento ducidade negando provimento ao peProcce ,..0 indefer'do.
aos ped'elos de reconsideração inter- dido de reconsideração.
Têrso ” 9 222.283 - Marca: Amerl- postos nos processos abaixo mencionaScrruya Cia. Ltda . ( recorrendo
rn Cracl:er.
dos a fim de reformar as decisões do despacho de arquivamento na marrequerente: D'anda, Lopez & Cia. anteriores:
ca termo 432.038) - Com inteira eaea7:o o parecer da S. L. de tis 13.
Têrmos:
Proccen indef:rido.
A petição de fls. 12 foi interposta' tora
Térmo9 35.422 - Marca FerrogalN9 277.786 - marca: Speedex - do prazo. O que resta fazer a r igaemo.
Requerente: General Anilinc
Eira rente é nôvo registro conforme parecer
Reouerente: Ferugalvano Limi.tacia Corp.
Processo deef rido.
da D. Jurídica .
Processo 'ndeferido.
I\19
394. 24 - marca Fidepax Us
6 Cia. (junto ao ténia)
Grillo Paz
Termo n 9 325.'.22 - Marca FerroStudart S. A . Ind . e Coinál eaa
M
ed - Requerente: Us Med do Btasil 357.254) - Torno sem efeito a destive”o.
(declara a desistência do termo 4/i •,47
rcouerente: Fer-alvano Lim:tar)a Ind . Farmacêuticas - Processo de- ' pacho publicad ono D. Oficial áe 9 marca L L C) - Anote-se a dra
Is , r-aferido.
Processo indefer:do.
; da agôsto de 1966 por se tratar de eia e arquiva-se o processo.
N°
288.659
marca
Vulcan
V
procesno
em
grau
de
recairáo
253:589
Marca:
Miniit4.-1.1.V-smo n 9
Refrigesantes Suiriograndenses S A.
Requerente: Vulcan Artefatos de Bor- •nhor Ministro da Indústria e do Cot? X.
Ind. e Comáxio ( declara a desisti:nela
P-ruaren l e: Enion Carbide corp. racha S. A. - Processo deferido. mercio.
da termo 476.285 marca Cariai s,1
N9 391.605 - marca: Calsil Proceso
N° 457.545 - Pravaz Recordati La- Pepsi Co:a) L- Anote-se a clesistaaia
Cres•O' Requerente: Deutsch e Gold Und Sil- borre Sr:os S. A. - Arquive-se o pi o- e arquive- se. o processo.
Tê-no r9 !n 1.f9"; p erm e -en f e:
Cotenifício Rodolfc cr Sabeaceanstalt Vormabs Roessler cesso.
Refrigerantes Sulrioqaadc .nses R
- Processo deferido.
ruo( S. A.
I N9 684.058 - Lab. Farwaquioa
Ind c Comaecio ( declara a d.:si:iterai:a
Piere q, o indeferido.
Já que si aludida portaria c'o termo 476.202 reis-da pr --ae:•aaa
N° 431.909 - marca: Big f3 - mitada .
Tà • tn,..) n9 254.935 - Marca: Neu- Requerente: Pan Produtos Alimentícios n° 27 de 25-5-66 é posterior à entraan Pcpsi Cot a a Bebida Oficial da Car.01 Glass.
da petição da requerente e sabendo naval) -- Anote-se. a desistência
Nac
i
e
P e -n^-ente: 'Ind. Bras. de seringa- rido. onais S. A. - Processo defe- ; que
•
a lei• nao
- tem eleito retroativa, arquive - Se O Orp - SSO .
1mitada.
N° 441.987 - marca: Linha 60 - conceda o desarquivaniento para nane
Pr-c •r• cso incleferido.
Refrigerara ; Sulriogranclense o A .
Requerente:
Atma Paulista S. A. Ind. se proceda a pretensão da Parte Ind . c C e r. • e' a 1 d e c'ani a dunas-Si.
Marca: Rio
TCrmo n 9 228.172
conforme
pedida
a
fls.
S-10.
e Comércio - Processo deferido.
sportes.
N° 384,284 - Stern 5 Borges Li- cio do tê-m :1 476.293 frase de oroN 9 381.320 - marca: V•
pagando A Verded e. é só uma - erin
Re--'r': Modas a Exposição - Requerente: Resilarn Ind. e ideolam
Coraarcio mitada - Arquivar o processo c o
Prpsi Coa - Anote se a
lioner S. A.
pedido
de
reconsideração
por
taltzt
de
Ltda .
Processo deferido.
Prcee ,c-o ir defe-ido.
cumprimento da exigência do despacho dc s'stência e arquiv . .se o processe.
1\19 417.417 - marca: Marke - publicado em 18-5-66 .
Revere do Brasil Comércio
InTêmlo r 9 758.232 - Marra: Leicau
•
I dústria Lul a ( dee'ara a d-sistêncaa
Requerente: Marke Tintas Para EscreR.equeren t e :A rrrldo Guinle.
.
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR.
do termo 493.060 marca Revere) . Preceo in4efer1do.
'ver Ltda. - Requerente: Gurrher
GERAL
Wagner
Anote-se a desistência e arqu've-se o
Processo indeferido,
Têniv, T19 189.916 - Marca Sendaproceeso.
O Sr. Diretor Geral negou acolhiReplzblicaclo
as Itatiberre.
Renuerente: Ferrsrj &. Cia. LtC mento aos pedidos de reconsiderayões
Inclúetria e Comarcio de Solas
Dia 14 de setembro de 1956
Proces-o indeferido.
interpostos nos processos abaixo mentudo Solachic Ltda . (declara a demonado
sa
ti
mde
manter
as
decisões
Despachos
em
Reconsiderações
Tèrmn n9 291.236 - Marca: Nove]
sistência do têrino 494.025 marca
ovilades Elletr8rVeas Eoc'edacfe. Anô- anteriores:
- Anote-se a desistência e
Laboratil
S.
A.
ind.
Farmacêutica
ima. Termos:
e Merck Cs Co. Inc. (nos pedirmos areuivease o processo.
Recorrente: Novidades Flet . ôn'caEnka S. A. Ligas e Metais (dede reconsiderações do despacho de deociedscle Anônima _- Comercial e N° 332.703 - marca: Santa Maria ferimento no têrmo 404.587 marca clara .a desistência do teimo 4900
Requerente:
Estabelecimentos
Mamportaciora.
nome comercial Enka 5. À. Liads
Diuratyl de Laboratório Leo do Bsil
ea
nuel da Silva Torrado Cia. (IrProcesso indeferido.
S. A . ) . - Montenho- o despaaito e Metais) . - Anote-se a desistenda
mãos) - Recorrente: Cia. Leco de
c arquive . se o processo.
concessivo do registro.
EXIGÊNCIAS
Produtos Alimentícios - Processo deCio. Johnson 5 Johnson do Brasil
P. Lorillard CO. (na reconsidaraTêrmos com esigênnqas a cumprir ferido.
N° 297.615
tér- Procia t as Cirúrgicos (declara a desismarca: Printeaai - i ção do despacho que indeferiu
Indústria de Máquinas Santa Tere- Req
uerente: Fab. Importadora S. A. mo 430.601
marca Old Gold) - tência do te-mo 495.330 marca Mo.
lnhl Lim r tada ílio recurso 'nte-pos`o
o deferimento (In têrmo n9 280.129). - Recorrente: Agfa Aktiengesellschaft I Reconsidero “ex officio" o des pacho . nonylo) - Anote-se a desistência e
Processo deferido.
]umora a exigência.
publicado em 24-6-6ô com o F im c.1,-! arquive-se o processo.
Cia. Johnson Em Johnson do Brasil
ser aguardada a solução ao pedido de
EXPEDIENTE no DIRETORN° 186.300 - marca: Boa Vista Produtos Cirúrgicos (declara a desis.
cancelamento do rag . 244.111 .
GERAL
Requerente: José Lopes Rodrigues Ate Telefones Automáticos do drasii tência do termo 495.331 marca Mui.
Processo indeferido.
Dia 14 de setembro de 1966
N9 317.759 - marca: Velex - Re- S. A. (na reconsideração do nesna- tinylo ) Anote-se a desistência e
No:i ficação
cho que indeferiu o termo 39) 501 arquive-se o processo.
querente: M. Pítanki 5 Cia. Lida.
marca Ate) - Mantenho o •despacho
Uma vez decorr'cler o prazo de re- - Processo indeferido.
Cia. Colonizadora Brasileira (de.
ons'deraeão previsto pelo art. 14 da
N9 357.369 - marca: Pasmodon - I que indeferiu o pedido de registro. clara a desistência do termo 496.405
• n9 4.048, de 29 de dezembro de Req
Comercio e Industrio, de Massas Ali. marca Vespa) - Anote-se a cl sisa
uerente: A Gorga Dinrofar - Em
961, e mais dez da S para e-entuais
mentidas S. A. ( na reconsideração do tência e arquive-se o processo.
face
do
arquivamento
po
rtaita
de
untadas de recorriders e ão e do mes; despacho que indeferiu o termo 410 827
Cia. Colonizadora Brasileira (declalo não tendo valido nenhinna lu t e- cum p rimento da exigência do pedido I
essado, serão logo expedidos os cer- da transferência do reg. 144.650 Para marca Roklin) - Mantenho o despa. ra a desistência do termo 496.410 marcho que indeferiu o pedido de regis- ca Vesp acar) - Anote-se a desistena
Meados:
o nome da requerente indefiro o pe- tro.
cia e arquive-se o processo.
dido
de
registro
em
virtude
do
reMarcas deferidas:
Textil Santa Eugenia S. A. (deEXPEDIENTE DA DIVISÃO
gistro 144.650 impeditivo.
NP 398.096 - Metatbras - Metalclara a desistência do termo 497.554
JUR1DICA
•ras, rnclustriae Comércio S-cied ad- N" 402.121 -- marca: Nuvote marca Sunbright) - Anote-se a de.
mônlma - Classe 8 - Registre-se s Requerente: Doa Tex S. A. Tricl
Dia 14 de setembro de 1966
istênda e arquive-se o processo.
q arca da requerente, m r., 9
- Processo indeferido.
pontada no nar e cer da D.M. "se ,.
Yolanda R. Santo (declara a deDesistência de processos
N9 420.078 - mareei Rosas do
uso exa liteivn ri as p alavras metal' el Sul - Requerente: R.epresentacaes
sistência do termo 498.478 titulo A
Laboratório
de
Pradittos
Científicos
• ras, isoladamente.
Primavera Calçados) - Anote-se a
Sulpa Ltda. - Processo indefeeido. Nevo Técnica • S. A ( declara

a de- desistência e arquive-se o processo.
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S.A. Moinhos Rio Grandeusen (daAifred Faludd griltalar do reg. ad, - 1 N. 763.151 - Laminação Santa MaN. 7S1.384 Barbizom - Recairaa
dora a desistência do termo 498.585 mero 283.627) - Diga scare o pediria S.AA. Indústria e Comércio.
rente: The Barbizen Corporation -marca Sainrol) - Anote-se a. dcsistencia e arquive-se o processo.
Odit Fonobrasil S. A. Ind. iánemaiagralica (declara a desistência do
termo 498.856 marca Odil Fonobrasil)
- Anote-se a desistência e arguia e-se
o processo.
Thompson Werka G M. B H (declara • a desistência do termo 503 d144
marca Laborfac) - Anote-se a desirdeacia da termo e arquive-se.
S. A Martinelli Financiamentos e
Investimentos (declara a desistência da
termo 418.058 marca S. A.
nciii Financiamentos e Investimereds)
Anote-se a desistência e arquive-se
o proceS0 .
Richardson Merrell Inc. ( decla , a a
des1 stencia do termo 495.130 marca
495.130) marca Orenzyme) - AnoTh:odoro Wirchvon Nelson Leirurr
te-se a desistência e arquive-se o oroe Diego Suarez Mairuiccos der irisa
a desifencia do termo 499.177 marca
Oceania ) . - Anote-e a deitência e.
arquive-e o procco.
Theodoro Hirchvon "Nelon Leirner e
Dica° Suarez Mairuiccos (declara a
desistência do termo 499.178 marca
Oceania Imóveis e Administração )?.note-se a desistência e , arquiva-se
o processo.
Agênciaa Geral de Pasagens c Turismo Pour Brasil Ltda . (declara a
desistência do termo 499.304 sina§ de
propaganda Hotel Service) - Anote
az a desistência e arquive-se o processo.
Scully }ones and Co. (declara a
desistência do termo 500.852 narca
S J) - Anote-se a desistência c arquive-se o processo.
Laboratório Catarinense S. A. (declara a desistência do termo 729.353
marca Lactarin) : - Anote-se a dtsistencia e arquive-se o processo.
Bambi Turismo Ltda . (declara a desistência do termo 499.120 marca
Bambi Turismo) - Anote-se -a desistência e arquive-se o processo.
IVIobicap Empresa de Mobilização
de Capitais Ltda. (declara a desistência do reg. 284.379 nome comerciai IVIobicap Empresa de Mobilizaçâo d eCapitais dIatda .) - Anote-se a
desitencia e arquive-se o processo.
Exigências
Termos e processos COM exigências a cumprir:
:Carven (titular do reg. 307 110
marca Caraça:, ) - Diga sôbre o pedido de caducidade.
Société SG A RP (titular do
reg. 311.043) marca Ma Griffe) Diga sObre o pedido de. caducidade.
Laboratórios Andromaco S. A. tf-IN/ar do ref. 233.348 marca Trisima
Andromaco) - Diga sare o pedido
de caducidade.
Lovens Yemiske • F'abrik Kongsted e
Laboratório Sanitas S. A. (junto
marca n° 309.850).
Tavaro S. A. (titular do registro
175.815 marca Superrnatie) -• Diga
sGbre o pedido de caducidade.
Laboratórios Andrornaco S. A. (titu)ar do reg. 233.520 marca Enzim)
- Diga sare o 'pedido de :aduaidada.
Casa Diana Paolucci S. A. Comercial Importadora (titular do registro 241.953 1 . --- Diga sObre ararlido
de c arfucidade.
dettdar 40
Barros Amoritn
aeg . 236.633 marca Mundial) - Diga
aôbre o pedido de cadtic:Idade.

.
do de caducidade.
N. 763.156 - Orval Indústria e Co- Classe 36.
Febernati S. A. Ind. e eelnr-FCI° I mércio
N.761.421 - Patritram - Redrar
de Produtos Químicos Ltda .
(titular do reg. 276.907) . - Diga sorente • Francisco Fernandes Filho ad
?i. 763.807 - Bracco-Novotherúpi- Classe 8.
bre o pedido de caducidade.
Les Laboratoires Roussel ( titular do ca Laharatór os S.A.
N. 761.472 - Pulpocid - Reand
N. 764.095 - Soc. p. Az Egidio rente: Bracco-Novothardraca Lairoratd-reg. 292.334) - Diga sóbre o pedido
Galbani.
de caducidade.
rios S.A. - Classe 3.
N. 754.517 - B. Oliveira.
Ar.ndeu ta Ra tfaelli Cia. ( titular
N. 761.489 - Cdadiernatyl do reg. 251.057) - Diga sdbre o
quarenta.: 'minuto Centifiao São loa.
Diversos
ge S.A. - Cl. 3.
pedido de caducidade.
N. 743.927 - Endo Labora todas,
Cia. Antarcutica Paulista A I 13 B C
N. 761.797 - Lidar - Reguei-ar
(titular do req. 299.3101 - Diga Inc _ Aguarde-se a sol-Ia-ia do pedido te - Fábrica Real de (Jarra laia 'A èrai.f.,de anotadio de transfer:a:ta
sôbre o pedido de caducidade.
càs Ltda. - Cl. 25.
N9 292.694 - D:stribidora de ArN. 748.468 - Procter 6 Gamble lad
N. 761.890 - DeltaRequerente'
bri os Elétricos Domésticos -City Lux raited - Aguarde-se a sorueão io pe- The Da'la Metal Company Limited -Ltda.
dido de anotação de altrracao de no- Casse 5.
me .
N° 482.385 - Les Laboratoires
N. 752.057 - Revista de Medizina
N. 761.149 - SnerwinFrançais de Chimiotherapie S. A.
/113d1:1 rij _ Requerente: Departamento Cientifica
Nu 502.119 Química Rodia Brasil S . A. Tiritas e d-rnizes • do Centro Osraaldo Cruz deferido, face a Portaria
87. de 29-9
Brasileira.
N. 762.152 - Allianeze Requde
N9 482.477 - Alumínio do brasil de 1961.
rente: D. W. Albaneze S.A. Imç ee
S. A.
N.763.614 - Blanco Importadora e
Nu 243.827
Cari Zeisq Soc. Expartadara Ltda . - Aguarda-st., a ao- tação e Suportação - 1 41.
Ótica Ltda .
lução do p:.•.cl:do d..- anotação da alie» N. 762.153 - Albaneze Recaia.
rente: D.W . Albanc- S A. Imoortaa
N 9 442.370 - Cinzano Limited. ração da razão social.
çncie Exportação - Cl. 42.
N° 472.638 - Ind . Quirnica e IrarProrrogação de Marcas
N. 762.226 - Café Vianna madentica Schering S. A.
N° 481.371
Rene Saha.
Foram mandados proi-ro:a: os seguin- aderente: Luiz Lorda -S A. -;oradaad3
e Indústria - Cl. 41.
N9 482.001 - Philco Corp.
tes têrmos abaixo. merrsiona .los
N9 482.795 - Vatinga Industrial
N. 762.238 tz - Requararite;.
750.399 - Estréia - ReqaerenS. 'A. Tampos Sanifários e Amados te:N.
Indústrias Brasileiras de Laias Frita
Companhia Cervejaria Brahrna
Para Banheiros.
hansan S.A. - Cl. 38.
Classe 8.
N° 497.298 - Jorge Jannuzzi.
N. 762.245 _ Xarope aarizetti N. 750.400 - Estréia - Requeren- Requerente: LaborateriaLa nzeiti
N9 487.803
N. V Electroniaele
te:
Companhia
Cervejaria
.
1
3rahnia°
Apparatentabriek Qua Rex
tada - Cl. 3.
Classe 14.
N° 381.554 - Emissora da Tele.viN. 762.246 - A - adaa
N. 750.401 - Estrala - Requeren- rent...s i Quiri/brasil - Qu imica Industelal
São Continental S. A.
N° 502.761 - Cia. Química Rho- te: :Companh.a Cervejaria Brahma - Brad leira S.A. - Cl. 1.
Classe 41.
dia Iirasileira
N. 762.247 - Refinaare
22.ecaaaa•
N. 750.402 - Estrela -- RequerenN9 502.992 - Mirabei Produtos
rente: Quimbrasil anca 1.1.-..clustr.l.2-:
te: Companhia Cervejaria Brahina
Aliinenticios S. A
Brasileira S.A. - Cl. 1,
N9 501.666 - Escritório Teerico Classe 45.
N. 762.304 _ Craraide .Comercial Krupp Ltda .
N. 757.246' - Soda Limonada BrahN° 502.116 - Cia. Química Rho- /na - Requerente: Lanipanhia Cerve- rente: Sonabril-Sociadade Nacional :dabril Ltda. - Cl. 1.
jaria Brahma - lã. 43.
dia Brasileira.
N. 762.347 - Cra cie- Reg
N. 759./24 - Hélio - Requerente.
Expediente da Seção de Pro:rogaçáo
Cl . 10.
Companhia Progresso Naiconal Indús- Lolimaan 6 Cia. Ltda .
Rio, 14 de setembro de 1966
N. 752.349 - Ana .:urdic
Recara
tria e Comércio - Cl, 41.
•
Exigências
rente: P:lkin g ton Broth2. r.s arited N. 761.147 - Loco/11°U. a C' sse 21.
Tênnos com exigências a cumprir: quarenta:
São Paulo Alpargatas S.A.
N. 762.522 - Good
- Classe 30.
N. 749.279- Aktiebotaget
Fabriker,
N. 761.170 - Lotus - Requereme: quarenta: Campana S . A. Indástrdia
N. 761.138 - Indústrias Macedo Perfumaria Alpargatas Ltda. - Clas- Artelatas de Borracha e 'Z.:a:a-rides -Classe 36..
se 30.
Serra S.A.
N. 761.139 - Indústrias (Vincado
N. 762.909 - .Belleza
Raça:
. 761.286 - Penas Prima - ReSerra S . A
rente: S. A. Moinhos . Rio Gratular s;
querente:Companhia
Fábrica
de
N. 761.381 --:. Avoset Cornpany.
- Ciaase 41.
N. 761.417 - V ictorio Saccolettc dos D. Isabel - Classe 23.
N. 763.145 - Alzacri
r. Satcd'etto.
N. 761.418 N. 761.287 - Ferrocarrd - Reque- te: S.A. Alcyon Indtistr a s da Paaa
Victorio Saccoletto.
N. 761.419
rente: Companhia • : ca-d e Tecidos - Classe 41.
Victorio Saccoletto. D. Isabel - Classe 23.
N. 761.420
N. /63.148 - Bei:2-1116r - ã_
N. 761.422" - Irmãos Ven tdacci
N.7 61.294 - Edison
RequerenBrinquedas felt
S.A. Indústria e Com&rcio.
te: Laboratórios Edson Bezerra S.A. Irra e Comareira - td. 28.
N. 761.423 - Irmãos Venturacci - Classe 3.
N. 763.152 - Coral-ar fzia
S.A. Indústria e Comércio.
rente: Ele tro • Sio Marc I, :Cu .
N.
761.316
EDECO
RegueN. 761.424 - Irmãos Veturacci S.A. rente: EDECO
- Estruturas de Con.s- Cl
Indústria e Comércio.
. 763.153 - Pol - N. 761.425 - Pertumadora de Me- trução Ltda. - Cl. 26.
rente: Elsarc São Marc adatch
N. 761.321 - Coerp
tais S.A.
Renueaen- Classe 8.
N. 761.618 -CEPEC Companhia de te: Coerp-Comércio e Engenharia 5 A.
N. 763.154 - Hipaiaid
Estudos, Patentes e Empreendimentos - Classe 15.
rente: Companh a Erra :: 'ira ,1e
de Concreto S. A.
N. 761.322 - Coerp Reqiieren- C El A - Cl. 2,
N. 761.629 - Indústria Heyn Co- te: Coerp - Comércio e Ergenharia
N. 763.155 - Sobral,
mércio Importação Ltda.
S.A.- Cl. 16.
rente: Pereira S al ri ' add.:
N. 761.800 - Cooperativa Vinícola
N. 761.323 _ Coerp - Requeren- deiras SÃ. -- Cl. 24.
Aurora Ltda.
N. 763.1'd? - Qinaa
..
te: Coerp
Comércio e Endanharra
Curado.
N. 761.864 - Ady Amaral
Paucyon
S.A.
Cl.
21.
N. 761.865 - Ady Amaral Curado.
N. 763.251 - Enpha aose
Rar.
N. 761.866 - Ady Amaral Cvrado. .N. 761.350 - Cais Namida
ReCl
Inst-tuto Terapdutico Delta rente: Sain-Colomhan S A.
N. 7'61.874 _ Laboracerapica-Bristol querente:
se 3.
Cl. 3.
S.A. Indústria Química e Farmacêu- Ltda .
N. 763.21 1 - _Harpa _ Raaa,ar
tica.
N. 761.351 - Bilipatina,.Reaue- te: Haann Contra:is Cera':d. ;a an
Classe 8.
N. 763.149 - Lansinação Santa Ma- rente: Laboratórios Baldassarri S.AA.
Classe 3.
ria S.A. 'Indústria e Comércio.
N. 753.461 - Proa...ama . L N:
N. 763.150 -. Lantinação 'anta Ma-, N. 761.37.1 - aAa
Reqr renda, Orga ISM
o•
Rarairranada 1
ira S.A. Indústria e Comércio.
The Stanley Werks - e,'Iasse 14.
-a. 3
Orga non du 13 id eil rad' .

Terça-feira 20
N. 763.532 - Aviação - Requereu
te: Jose Orlando Fenocl ta Cia. Classe 41.
N . 763.617- Duralit .., Requerente:
Cristais Prado S . A. -Cl. 14.
N. 763.655 - Winc-hester Requerente: . Olin Mathieson Chemical Corporation - Cl. 8.
N. 763.680 - Palomar - Reguerente: Palimar S.A. Comercio e Agricola Classe.
N. 753.681 - Palomar - Requerente: Palomar S.A. Comercio e Agrícola - Classe 2.
N. 763.682 - Paloaur - Requerente: Palomar S.A. Comércio e Agiacola - Cl. 16.
N. 763.684 - Paloma - Regaerente: Palomar S.A. Comercio e Agrícola - Classe 19.
N. 763.685 _ Palomar - Requerente: Paioniar S.A. Comercia e Agricola - Classe 7,
N. 763.746 - Angélica - Requerente: Exotaco Expor.adora de Fumos
S.A. - Cl. 44.
N. 763.749 - Farbergraph - Requerente: Lapis Johann saber Ltda. Classe 38.
N. 763.794 - Sacsic - .Requeiente: S.A. Corrêa da Silva - indústria
e Comercio - Cl. 10.
N. 763.836 - Indu.s;:teas C-h:nucas
Cuprat - Requerente: ./Iárici Duprat
Pinto - Classe 2.
N. 763.895 - Eutectic - Requerente: Eutectic Welding Afins Corpoiation - Classe 5.
N. 763.896 - Eurectic :2equerente: Eútectic Welding Atloys Corporat:on - Cl. 5.
N. 764.084 - Covuitix - Requerente: Bascola Ltda. -. Cl. 28.
N. 764.086 - Mosalejo - Reune.
rente: Ceramica Sul Americana S.A.
- Classe 15.
N. /64.087 - Mosaiejo - Regue
sente: Cerâmica Sul Anwicaria S. A.
- Classe 16.
o•
Alp1CfClitC:
N. 764.093 - iemere
Laniticio Masber S.A. - Cl. 23.
N. 761.118 - GIneuear - Regue
rente: Companhia União dos Refinadores Açucar e Caté - Classe 41.
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N. 764.521 - IVIitin - Requerente:
J. R. Geigy S.A. - Cl. 31.

N. 764.522 - Geigy - Requerente:
J. R. Geigy S.A. - Cl. 22.
N. 764.523 - Geigy - Requerente:
J. R. Geigy - Cl. 23.
N. 764.524 - Geigy
Requerente: I.R. Geigy S.A. - Cl. 24.
, N. 764.525 - Geigy - Requerente:
I.R. Geigy - Classe 34.
N. 764.526 - Geigy
Requerente: J . R. Geigy S.A. - Classe 36.
Prorrogação de Marcas
Foram mandados prorrogar os seguintes têrmos abaixo, com as apostilas indicadas pela Seção.
N. 752.443 - Mallory - Requerente: P.R. Mallory 8 Co. Inc. - Classe 8.
N. 761.320 - Coerp - Requerente:
Coerp
Comérclo'e Engaaharta S.A.
- Classe 11.
N. 762.355 - Hoover -Requerente: The Hoover Company - Classe 6.
/N. 763.683 - Palomar - Requerente: Palomar S.A. Comercio c
cola - Cl. 11.
N. 764.163 - Lilutin - Requerente: Parke Davis Es Coinrativ - Cia'.
se 3.
N. 764.264 - Requerente: Companhia Mercantil e Industrial 'Arapuáa Classe 5.
lnsignia de Comérc:o .")rorrogade
N. 759.790 - Deltec SA. _ Re:querente: Deltec S.A. Invest:mei-tos,
Crédito e Financiamento - Classe 33.
Nome Comercial ororrogaao
N. 761.483 - Compault :a braaliena
de Armazens Gerais - Requereme:
Companhias Brasileira le Arinaze.ns Gerais.
N. 692.341 - «Casa Cruz.> Papeis
e Vadros Ltda. - Requerente: Casa
Cruz Papeis e Vidros e,rrla
N. 761.261 , - Varierex S.A. Vaqequetente:
riedades Texteis.
rietex S.A. Variedades Textug.
N. 753.146 - S.A. Alcyon
trias da Pesca.
N. 764.547 -- Hotel Grão Pará Limitada - Requereute: (iate, Grão Pará
Ltda.
N. 764.570 - Usina Santa :31yruN. 764.135 - Click - Requerente. pia Indústria de Ferro e Aço S A. Requerente: Usina Santa Ul ympia de
Companha t3rasileira de Gás Ferro e Aço S.A.
se 8.
N. /64.137 -Calcagnorto - Reque- Titulo de Estabelecimento Prorrogado
rente: Irmãos Calcagnotto
Cl. 8.
N. 762.225 _ Loja MoiMo - ReN. 761.262 - Arapuá - Requeren•
te: Companhia Mercantil e Industrial querente: 1. Marques Macedo 8
Ltda. -- Classes: 11 - 15. •
cArapuár, - Cl. 8.
N. 762.516 - Casa Santa basilisra
N. 764.263 -- i.rupua - Reque.rea - Requerente: Compannia Texti! Santa
te: Companhia Mercantil e r.ndustrial Basilissa - Cl. 23.
«Arapuá> - CL 6.
N. 764.099 - Editiaio Miniatro GoN. 764.2/4 - Zeupart Regutren- doy - Requerente: r3anco Hipeteeúdo
te: Indústria Auto Peças -Zetipart» Li- Lar Brasoleiro S.A. - Cl. 33.
N. 754.275 - Casa Crial!o _- Remitada - Cl. 8.
N. 764.278 - Leite de Rosas - querente: Anselmo Cerello S.A Indute
Requerente: 1 is cite de Ro tria e Comércio - Classes: 17 -- 29
- 40.
sas S.A. • - CL 3.
Expediente
das nivisaes r: Seções ReN. 764.2/9 - Leite de Rosas , publicadas
Ui:quere:lie: Laboratórios 1,eite de Rosas S.A. - Cl. 48.
Rio, 14 de Seternoro de .966
364.305 Sa anota - P.eque•
Notificação
rente: S.A. Moinho Sanaste Indústrias
Gerais - (:I. 23.
Uma vez decorrido 'o prazo de recos
sideração previsto peto a .algo 1 4 da Lei
N
'
•.COUeren.
te: S.A. Moinho Samasta Indústria, 4 048 dc 29-12-1961, e mas-de:. dias
para eventnais iuntac's , s d . -consideraGeras - Cl. 23.
N. 764.'1.)7 - Sentiste -- Pequeien- ção e se do mesmo não se tiver valida
nenhum interessado seria oge expedite: S.A. Whiinho Sant.isra Intlúsi
dos os certificados abai ece
Gerais - Cl. 23.
Marcas Oeferelas
N. 764.'1.03 - Santista - Requererte: S.A. Mo:nho Santtsta Indústrias N. 177.084 - Beladeine - PanquíGerais - Cl. 23..
mica Ltda. - Cl. 3:
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N. 456.001 - Polenzola - Polen-I N. 459.485 -Belfo .- Bar e Lama
ghl S.A. Indústria Brasile:ra de Prado- ches Bello Ltda.
Cl. 91.
tos Alimentícios - Cl. 41.
2,I. 453.232 - Santa Mônica ,
N. 425.578 - Luzan
óleo Santa Mônica - Santa Mônica Indús.
Biol S.A. - Cl. 46.
tria Papel Ltda. - Cl. 38.
N. 464.121 - Seal - Brander
N. 454.328 - Skimo -- Luiz Aproa,
Zawader Ltda. - Cl. 36.
recido Caruso - Cl. 11.
N. 477.146 - Steel. SteA cio
N. 466.865 - Playtex Lnternaea,nal Latex Corporation -- Cl. 36. (Re- B:asil Indústria e Comé-olo Ltda. gistre-se considerando ehapetia para ati- Cl. 5.
N. 480.379 -RetamLra - Remma
va como chpaéus de ,abeça).
Cl. 11.
N. 484.295 - ..Uupain - Y'Viiken bra Ind. e Com. Ltda.
N. 480.383 - H G - Ind. e
Gomes dos Santos e Francisca de Asas
tnérc'o de Vidros Graduados H. G. LÁ.
da Silva - Cl. 8.
N. 4ÇO.199 - Flexocret - Oxicret mitada - Cl. 14.
Companhia Brasileira 4e --op ereta cle
N. 484.889 - Radio - Radio Bar
Alta Resistência - Cl. 46.
Ltda. - Cl. 38•
N. 491.627-Laranjada Sacy - 1 utx
N. 461.210
RIudex - Rhedex
- Distabuidora de Materiais de Lons- Eliazar Nicolau - Cl. 43.
N. 491.944 - Cromanel - Cromo.
truções Lida. - Cl . 16.
N. 428.681 - Utal:cia Inácio de pesil E.A. - Cl. 33.
N. 441.890 - Acir - (tak Chaves
Araújo ,t5 Cia. - Goiabada Neide Cl. 41. (Regist..e-se para goiabada ape- Eletrônicas S.A. - rn. 8.
N. 467.763 - Creme da Café 8 ,.anas).
sil
$ociete de Sucreria:s
N. 472.434 - Protos - Construções nas - Cl. 42.
Mecámcas 1-rotos Ltda. - Cl. 2i.
N 483.071 - Amplaziiina - Ame.
N. 475.000 - Iriornis Buschle
rican Home Products Corporation --a
Lepper Ltda. - Cl. 2.
N. 461.144 - AivJrada - indústria
N. 578.512 _ Canário a Cornem° de Artefatos de Late:: Al- Rádio e Televisão S.A. - Cl. 8.
vorada Ltda - Cl. a9. "(Com excluN. 433.354 - CoUzina - Laborasão de: crucias e cordões de borracha). tório de Biologia Clinica S.A. ' N. 455:279 - Oximunoinell _ Pro- Cl. 3.
dutos Industaa:s Oxidex Ltda. -"ClasN. 476.854 - Cosmaa Cosa.tra
se 1.
S.A. Comercial 1mporradora Paulista
N. -471.288 - Calenoonm - São de Automóveis - Cl. 21.
N. 489.594 - Panorama Turt.sta
Paulo Alpargatas S.A. - Cl. 23.
- Eduardo Carlos Canse - Cl. 32.
N. 487.893 - Po.y - Prym N. 492.413 - Cor ?nga - S. Paulo
- Pryra - Coni, e ind. de ConfecAlpargatas S.A. - C/. 2').
ções Ltda. - Cl. 36.
Nome Comercial Inderertdo
N. 492.273 _ Pa nina pimenta Companhia Construtora Paranatianema
N. 455.065 - A. 'adro Gonaalvea
- Cl. 16.
(Vinhos) S.A. - A. hidra '3onsalves
N. 493.020 - Divisa Nova - Co- (Vinhos) S.A.
Titulo de Estabelecimento indeterrao
mercial de Automóveis Divisa Nova LiN. 451.646 - Droganova - Cunt-,
mitada - Cl. 21.
gl:ano El Cia. Ltda. - eis. :a e 48.
Nome Comercia/ Dr:revir/o
Transferência e Alteração de Nortes
N. 445.153 - Rhodax -• DistribuiForam mandados anotar aos piocesdora de Materiais de Consttuções Limitada - Rhodex - Vi atibuidcaa de sos abaixo mencionados 1S3 transterèa?
Materiais de Construção Ltda. - Ar- ciaa e alterações de nomes:
Administraçuo e iteprea-ataçõea Adera
tigo 109 n° 3.
N. 495.073 - Irmãos Duelt Ltda. sa S.A. (transterência para o seu noa
- Irmãos Duck Ltda. -- Art. 109 nu- me da marca: Fermento! CroverI -a
177.574 - Ftalisil - 254.•131 mero 3.
Massone - n° 264.658 - Crove.r, 230.4/4
N.479.660 . - Perima "Indústria e n°' 502.426 - ivarasi Fitosedan Massone- . n° '150 6541.
Comércio. de Balanças • Ltd Pertecta
Indústrtas Macedo Serra S.A. (trans
Indústr:a e Comercio de Balança... liferência para o seu- nome • da marca:
mitada - Art. 109 n° 3.
•
n° 260.655).
N. 492.329 -- Companhia Gaspar Marmo
Jorge Carlos Lima Fett (transferência
Gasparian de Alimentação - Companhia Gaspar Gasparian de Alimentação para o seu nome da marca. Sapnira ri° 244.196).
- Art. 109 ii° 2.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Laboratórios Farniacêurcoa Vicente
N. 466.024 Pilar - Amato Usatarma S.A. e ilzatarina
Imobiliár:a Pilar Ltda. - Cl. ,6, 33. S.A. - Indústria Farmacêutica (na ata
teração de nome da marca: Notas Mé- Art. 117 re 1.
dicas n° 228.455).
N. 482.005 - Publialiários Reinado:3
Andrelino Guilherme . ra Cia. (transe
Mai. - Belmiro de Soam Sobrinho
terência para e MI nome da marca:
Cl. 33. - Art. 117 t.t° 1.
Polon' --no 290.146).
Ka'ser leen Corporation (na alteraN. 481.987 - Estabelecimento ,: Levy
de Tecidos - Estabelecimentos Gary ção de nome. da marca: Willys Ove
de Tecidos S.A. - Cl. 23 - Arr., 117 land - n° 172.087).
número 1.
Exigências
N.488.462 - Bar Restam-ante e
Têrtnos com eziD::as â ctimprfà
Snooker, Londrina - 'ase. Garcia RoN. 480.135 --Casa r laudio - Loca
mero - Clas.: 41, 42, 43-. 49. - Arte:
ças Fe rragens e Tintas C,tda.
117 n° 1.
N . 494,47t - Condnroil Tintas S.A,
Marcas Inclef:dãs
N. 498.535 - M. 1. Wayberg.
N. 487.161
A. R. - A.R.Prcaa N. '60.781 - Ale- Rletrônica tão
paganda Produções e Emoresár:6 Ltda. I Tr!itada•
- Cl. 32.
N. 496.388 - IVIetakirgica Domoed
N. 442.122- ,--- Antigenoa Meti! - Ltda.
BK - Problotipl,4aboratórios
P cl4
.. e
e .. - N9 447.455 - Ente . - Engenbar10
...,
Cl. 3,
Limitada
' .•
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Certificados Expedidos

(Seção

Setembro de 16

III)

Termos

MARCAS - CLASSES

riegis.troo

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 25 DE ILV HO DE 1966

Termos

1

MARCAS - CLASSES

' Req1stros

121.371
Rendição Incondicional - Classe 48
132.720 1 Scak F. de F. Balanceadas Pir. - Classe 41
151.274
- Clas
se 17
199.398
Cabocla - Classe 41
"3 3 . i24
Mem - Classe 16
Edillc'o Texas - Classe 33
V3.150
22.; .454 1 Capitão - Classe 23
Asemintox - Classe 3
231.580
Clas252.628 1 M. Es. Pro. - Com Moi. Fls. Perm.
se 40
253.06 1 , 1 Raio Bird - • Classe 7
Mau Mirabel - Classe 41
253.947
Tiss . ,t Militar - Classe 8
257.828
266 843 1 Mocot3 - Classcv 48
Panorama - Class e41
267.781
Classe 41
Supermix
268.570
Goiden Marfim -- Classe 8
26.1.737
Estre c - Classes 1-26 e 41
268.759
I. R. E. M. - • Classe 8
289.661
Ladybiri - Classe 36
292.171
Rayton - Classe 21
294.026
Classe 40
Cipra
326.471
Lanafix - Classe 22
333.221
Casa e Pesca - Classe 19
338.244
Varia - Classe 8
227.119
Anchieta - (lasse 38
402.025
Silbe - Classe 2
438.519
Classe3
Silbe
438.520
Figurativa - Casse 3
452.423
Emblemática - Classe 48
452.424
Wella - Classe 8.
652.090
Weio - Classe 48
652.091
Cellona - Classc 10
666.676
Degussa - Classe 3
672.255
Degussa - Classe 5
672.256
- Casse 3
Farmácia do
687.011
Classe 36
181,-.rmal
691.284
Aracit - Classe 1
696.240
Jenaer Glas - Classe 14
708.519
Pomar - Classe 41
730.717
Atlas - Classe E
734.098
Rainha do Sul - Classe 41
737.324
Kinn --- Classe 36
739.297
Três Folhas - Classe 42
742.769
Três rôlbas - Classe 42
742.770
Classe 36
A. D. S.
743.064
Banifords - Classe 7
743.922
Gessobras - Classe 16
745.926
Sulino - Classe 23
748.734
A Gaioia de Ouro (2-7-11-15-19-28-45-46)
749.979
Bambu - Classe 17
750.848
Calcium Pallas - . Classe 3
750.863
Classe 3
Enduloc
750.854
- (Lese 3
750.855
Kellogg - - Classe 8
750.859
Stanesgo - Casa 6
750 860
An It E T Associate - Classe 8
750.861
Scott 6 VsTilliams - Classe 6
750.86Z
Classe 3
Nornmiodo
750.868
Batuta - Classe 46
750.871
Campanha da &ia Vontade - Classes 32 e 33
750.893
Banco da Ina -Vontade - Classe 33
750.894
Hospital da ' Bôa Vontade - Classe 33
750.895
Sabão Debate - Classe 46
750.896
Scabenzil - Classe 3
750.910
Cortar e Colai - CIssse 32
750.954
Emblemática - Classe 42
750.957
Emblemática - Classe 44
750.967
Glass-O-Net - Classe 28
751.022
Classe 11
Emblemática
751.025
Toureá... - Classe 41
751.067
C. E. U. - Classe 33
751.070
Cre.di-Bem - C3.A5U:S 1 a 50
751.152
Nibco -- Classe 11
751.258
Faraónico -- Classe 2
751.270
1
Prist - Classe 23 ..
751.281
Fibnicn - (Sn s se 22
751.289

333.276
333.277
333.278
333.279
333.280
333.281
333.282
333.283
333.284
333.285
333 286
333.287
333.288
333.289
333.290
333.291
333.292
333.293
333.294
333,295
333.296
333.297
333.298
333.299
333 300
333.301
333.30:k
333.303
333 3 'I
333.305
333. 3db
333.3G?

333.308
333.309
333.310
333.311
333.312
333 313
333.314
333.515
333.316
333.317
333 318
333.319
333.320
333.321
333.322
333 323
333.324
333.325
333.326
333.327
333.328
333.329
333.330
333.351
333.332
333.333
333.334
333.335
333.336
333.337
333.338
333.339
333.340
333.341
333.342
333.343
333.514
333.343
333.346
331.347
.333.348
331.349
333.350
333 ;51

751.290
751.296
751.2q9
751.30!
75i.313
751.311
751.315
751.316
739 325
751.342
751.351
751.352
751.426
751.434

Fibraion -- Classe 23
Samberto - Classe 23
Supimba s- Classe 22
Venezianas Paramount - Classe 16
Talismã - Classe 24
Talismã - Classe 22
Talismã - Classe 37 ......
...........
R spidograph - Classe 17 ............ ......
Me - Ka - Classe 41
Erba - l3asse 5
Os Gêmeos do Confôrto Propel
Classe 40
Serrana - Classe 7
Tissut Visodat- - Classe 8
Linimento Santa Helena - Classe 3 ..

333.352
333.353
333.354
333.355
333.356
333.357
333.358
333.359
333.3h0
333.361
333.562
333.363
333.364
333.365

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 26 DE JULHO DE 1966

Termos -

MARCAS - CLASSES

486.047 1 Cmindé
Classe 11 ........
486 019
Noroestina -- Classe 47
486 0 7 4
Picnic
Classe 8
486.075 . EugenhrMa e Arquitetura -- Classe 32
486.085 1 Sunfix -- Classe 14
486.038
Veronduli -- Classe 14
486.090
Transpargi -- Classe 14
486.093
Triver
Classe 16
4(36.393
Katacalor
Classe 16
486.098
Contryx -- Classe 14
483.009
Aephone - Classe 16
485.126
NI A K
Classe 44
135.141
Talco Meai - Classe 48
43:6 155
Ariete
Classe 16
435 .177
Rember
Classe 32
486.193
Cumotex
Classe 14
433.214
Ccnnapla
Classe 40
485.278
Kobn
Classe 6
486.279
Kollu
Classe 11
485.284
Dm: Criem a- Classe 32
485. 186
Clbrine ta -- Classe 49
486 287
Cibrin
Classe 8
486.291
Fdii1 llanagra -- Classe 33
486 304
rs4anager -. Classe 21
486.350
keinhart -- Classe 4
486.354
A Flor dos Maridos - Classe 32
485.363
Clitaba
Classe 41
486.366
Restalml - Classe 41
485.367
Sandbar
Classe 42
486.381
N4ercap MJ' - Classe 32
486.38)
Classe 41
Mansol
486.492
Banas C~scial 6 industrial
Classe 32
486.403
Bana.;
- Classe 32
Classe 34
Banas Liornindor Eco-órnico
486.404
Banas = Classe 32
486.405
486.406
Banas BulPtins 6 Panfletos
Casse 32
486.407
Banas Inf. Ge.
Classe 32
486.409
Banas EcLnomico
Classe 32
Banas Indicador Canab
486.410
Classe 32
486 411
Pesquizas Banas -- Classe 32
486.412
Banas Int' nna - Classe 32
486.430
Sãe Bantoineu -- Classe 45
486.431
Sã) Barts)lomeu -- Classe 19
486.539
C)rban 6 Neublum -- Classe 8
486.542
N V Monas - Classes 36 e 37
485.547
Armohil) - Classe 1
486.550
Arquod - Classe 1
486.351
Anna,: -- Classe 1
486.552
Redicote - OF'SSC 1
486. 554
Ethogurft1 -- Classe 1 '
436.557
Eclificio Crinte -- Classe 33
486.583
Grs.-. A
-•
33
486.601
Bare n ak , Classe 21
485.62'
Por('
("la-.:;se 11
4,5t, 623
Porc
slasst 15
436.ó27
Laçy sa
2:1
fc,;7

Clz.-:se

11

Registos

333 . 366
333.367
333.368
333. 369
333.370
333.371
333.372
333.373
333.171
333. 375
333.376
333.37?
333.375
333:379
333.380
333,381
333.382
333.383
s 333.384
333.385
333.385
333.387
333.388
'333.359
333.390
333.391
333.392
333.393
333.394
333.395
333.395
313.397
333.398
3 ;A.399
333.400
333.401
333.422
333.403
333.404
333.405
1/Á.406
333.407
:33.408
333.499
1 333.110
13..111
?13.411
333.413
3 '3.41 1
343. t
3. .4113
33>
33.

▪
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Registros

MARCAS - CLASSES

Setembro

Termos

Mascas -- Classes

de 1966 4015

I Registros

1

486.638
486.643
486.65':
486.666
485•67Ç
486.682
4;16.689
486.700
48:.715.
436.716
486.722
486.741
486.763
435.783
485.791
486 791
486.800
486.802
486 804
486.807
486.809
4,55 310
48(5.815
486.816
485 1,1i
435 818
486 819
436 824
486.82.
486.822
486.821
486.826
48n.828
486.829
483.830
486.833
486.834
486.835
486.833
485.839
486.840
486.844
486.846
486.8-V7
486.818
486.851
486.860
486.871
4P6.877
486.941
486.971
485 973
486.974
486.992
486.995
486.997
487:422
487.575
437 588,
487.826
316.123
360.899
371.026
383.695
393.217
3c3.711
396.293
40..192
401.901
401.977
401 f5)2
401.913
423.799
430.358
442.760
452.191
453.410
455•499
457./50
463 044
463.614
465.693
467.702

Aquecexap - Classe 8
Classe 36
Brody
APQ - Classe 4.6
T .- Classe .3
Dubai. - Classe 42
Cine Emoções - Classe '33
Classe 6
Uniconer
Poise - Classe 48
Jeca - Classe 3
Dragã ,) -- Classe 47
Fruto Proibido - Classe 42
Travis -- Classe 28
Bar c Restaurante São João - Classes 41-42 e 43
Brecia -- Classe 43
Ferchi - Classe 38
Triade -- Classe 6
Kopennagen -- Classe 1
1(openhagen -- Classe 3
• -Kopenhagen -- Classe 5
Kopenhagen -- Classe 8
kopenhagen -- Classe 10
Classe 11
Kopennagen
Kopenhagen -- Classe 16,
1(opeaagcn, Classe 17
1Copenhagen -- Classe 18
.1(openhacien -- Classe 19
Kopenli p cien -- Classe 20
Classe 21
I(opernr,rlen
Kopenhagen -- Classe 22
/Copenh p.gcn -- Classe 23
Fopenhagen -- Classe 25
Kopenhagen -- Classe 27
Içopenhagen -- Classe 29
Clajsse 30
Kopenhagen
(21asse 31
Inopenhagen
Kopenhagen -- Classe 34
Classe 35
Kopenhagen
Kopenhapen -- Classe 36
Içopenhagen -- Classe 39.
Kopenhagen -- Classe 40
Kopenhrgen - Classe 41
Konenhapcn -- Classe 45
Classe 47
Kopenhagen
Kopenhanen -- Classe 48
Kopenbagen -- Classe 49
Nbagen -- Classe 41
Lacm-Nlél -- Classe 41
1,ord - Classe 8
Classe 21
Ra:var
Bainanai -- Classe 40
Laramurú -- Classe 46
Arlequim -- Classe 14
13(lea Nacional dc Int. -- Classe 33
Nloralc. -- Classe 36
C)cy Ney -- Classe 23
Amparo -- Classe 41
Benna - Classe 4
DP -- Classe 11
['rama:11 -- Classe 36
Veni al .7-- Classe 8
Manatox Classe 70
Redwurare -- Classe 6
Continental -- Classe 8
Classe 16
Soblocco
Montanha -- Classe 38
Sete Mares -- Classe 41
gtoll-Dry -- Classe 45
eia -- Classe 28
Classe 3t
Seleue
Gama 5..a.111 - 'Classe 3
Original -- Classe 48
Yorl: Loc. etagens de Se. lida -- Classe 33.
15.gen de 'Turismo Simpatia -- Classe 33
, Plierneuron -- Classe 3
zeiro 8 Canoeiro -- Classe
R ifito r __ Classe 38
Oh.: ma A wucar -- Classe 21
Class.- 41 •
t.;Tallie/Ve
, Planalto -- Classe 17
Classe 39
' Du s aid:
I Lareira
32 -- 53 e 38
1 Presbiteriana
Catanduva -- 33
I Delgrand -- 9

333.423
333.424
333.425
333.426
333.427
333.428
333.429
333.430
333.431
333.432
333.433
333.434
333.435
333.436
333.437
333.438
333.4P
333.440
333.441
333.442
333.443
333.144
333.445
333.446
333.447
333.448
333.449
333.450
333.451
333.152
333.453
333.454
333.455
333.456
333.457
333.458
333.459
333.460
333.461
333 462
333.463
333.464
333.465
333.466
333.467
333.468
333.469
333.470
333.471
333.472'
333.473
333.474
333.4/5
333.176
333.4/7
'333.473
333.479
333.480
333.451
333.48J
333.4'53
33-5.454
333.435'
333.456
333.487
333.455
333 189
333.'590
333.491
333.492
333.493
333.12.4
333 .5
333.496
333.497
333.1-18
333.499
333.500
333.501
333.502
333.503
332.304
333.305

.470.503
474.141
475:810
477.486
481.994
482.661
482.687
• 483.196
483.414
483.497
483.539'
' 484.384
484.527'
485.023
485.049,
485.081
485.144
485.150
485.163 I
485.190
485.394
485.199'
4/5.347
4115.359
4/5.381
485.270
465.510
42'5 NA4

Dupliaston -2- 3
333.506
Newbar - 19
1-333.507
Comercial e Imob. Sol-Ar S.A. .1 333.508
Comercial e Imp. dote:
30 -- 35 - 36 e 37 1 333.509
C
Space Saver
1 333.510
Stal • - 70
1 333.511
Boissucanga - 14
1 333.512
1 333.513
Casa Lávênia
K - 16
1Vieditoc - 3
1 333.514
Prupac -- 3
1 333.515
$33.516
Dulcevita - 3
233.517
X-Truc-Coat - 11
333.518
Bafa
8
333.519
Joalheria Dois de Ouro -- 13
333.520
Cela Erba -- 3
1 333.521
Cilotti
41 .
333.522
Griso -- 16
333.523
Nlitec -- 11
333.524
Niarcovan -- 5 -- 8 -- 11 -- 15 e 16
333.525
Chinoral -- 1
333.526
Audiac -- 10
333.527
Frnblenaállca -- 11
333.528 •
rnn-lo ert-Alhvdrox -- 3
333.529.
Convair 990 -- 48
333.530
g,ao lt Amaro - 4i
333.531
22
.cnichoaria Santa Catarina Lelo -- 21 -- 33 e 401 333.532
333.533
M.eal .rnit NMon
28
333.534
Wheel FUnse -- 7
333.533
451; 4P;
sfafien,a,
23
333.538
rlq
PP rr aten -- 11
333.537
vri rnclon -- 16
dgm.P71
333.538
A9; 7(17 i
333.339
141 16
4 0 .4 ,r66
323.540
rifivk -- 9
AQM 77;
I Tirnr Xrer r;rn -- 42
333.541
333.542
AP; ,nR
,5 1s,e nr,te1 333.543
AP; 777
umne. vetei
3
An- onr
233.544
"P"I'^f-xtil
en, oon

4 P n n12

!

Trmn/r/

71
111

21

=1:
333.547

CERTIFICADOS =PEDIDOS EM 27 DE JULHO DE 1966.
Termos

159.458
160.579
171.165
171.284
178.235

195, '792
187. P
190. '05
120.9"4
10O ROR
19 9 Rf4
101 1no
1".rni
109.5PA

91,..7 5q
999 tle
90.1 m-1 ,,
gnA n el
234.703

Marcas -- Classes

Registros

333.548
333.549
333.550
333.551
Destilaria, Ipirangw -- 42
333.552
Toalheiro Brasil Limitada -- E
333.553
A Feiticeira -- 12 -- 13 -- 23
36 e 37
333.554
Inonneol
3
333.555
Tenouron
3
333.558
Sozósptol
3
333.557
Delfruta - 43
333.558
CalvilIe -- 42
333.559
F3 pM-roline -- 1
333.560
rer. A ner. Ar eh. aB5e. Cer. Pre. -- 42
333.581
Cnrtici. ram - 3
333.562
rani-Urjo Nremiu . 10 -- 23
sfn
6
233.563
Ikff.h
333.564
6
TO,f nfOrS -- 41
323.568
"INT nCny -- 3
333.566
333.567
11
Anamiria -- 22 -- 24 e 24! 333.568
P TProlnm,rn
333.569
I
ik,,,/q c e-dlx,, 4 , man
333.570
34 e 40
NT,
19
2
233.571
lkirnnarsi
- 22'
333.572
3 c,n nla q 7cAt -:- 15
333.573
T p h i nn - 42
233.574
,
n n/.:1-,nn _ de
333.575
n6.6 ”,le '1:e s c-Hf-ido Psulistá
41
323.576
T. , A7ur ..- 48
333.577
u• ni.,irrine - 3
313.578
VrorlInirn - 42
333.579
npfc,sirrt Paulista Lida
133.530
,Ico -- 43
833.581
r- ,,,,F
__ 8
1 31/1.R82
0:n1r Tin
41
33/.583
Alli~nX 333.584
15.
Calaropion Auto Peças -- 21

Detanol
3
Fali Americano -- 43

▪

40 n 6

TêvAcira 20

Termos
235.186
235.203
235.260
2352553
237.251
243.6.05
243.699
243.177
248 334
250.133
251.272
151.587
(52.136
254.620
237.038
239.092
259.291
260.218
263.953
265.813
266.730
265.811
267.172
257.409
226.557
269 466
270 052
270.104
270.201
211.675
271./23
271.466
271.630
271.537
237.I109.
274.739
4w3442
274.695
279.1-.7p

279.0'4
229.529
229.033
2P Q 0/-2.
299.104
3R - 7R7
3.4F.9N1

353.042

(Sceão 61")

1- RIO

Marco

Classw •

Auzl-- 48 . e.oc00000e.o. p eoec000eseooese ********
L at( fan
41 ..... 0000000000000000000 •eoeo•oau

r3.331u:mid -- 3
OCarringa
32...... ................
Laboratório 13c22motan -- 3 -- 10 e • 48
Gess-Là/a 'Cax?rnbu -- 16
Eahl
-- 3 7
F5brw3et2 --- 22
F4JElla da Noite -- 32
TiarnMone - 3
Ediiio N1dvo Mundo -Lanartex -- 43
Polifabrd --. 17
CDuplacilin -- 3
.idade Jardim Eádomdc -- 33 ...
Eordeaux
41
R -- 32
Cacal -- 46
Continental-- r3
41 -- 42 e 43
Enencral
Lactonia -- 41 .
Min -- 3
Sui/va -- 21
Miss - 48
Suzanne Original
48
Penalcilhla -- 3 .......
Panmc'iro --- 6
Morgado -- 41
São Cosm.., e Damão Dois -- 46
Drogabir -- 2
S?4,1 P31flo -- 3
Dano/ene -- 1
Ct F.nrI ard -- 31 ............ ....... o
Derfiblo -- 41
Musa!: -- 41
3413-1/141 C01vo 33 1or -- 3"
411(li tora RPndalek -- 53
-- 3 p 1,44r4(41/19 -- 3
..........
Poval PrI gn:Ve -- 28 -.......... ........
P ur oncliuri -- 28 ............. ........ ......
pRnicrme _ 2
-- 2 ,, ........ .....................
Crionlo -- 41

lermos
_

Registas

• r1g
444 R/g
293.870
7nn ,91

2 ,1 r02
~5 pn4
. mq9
on . ) gns
•
pn7
em')

pn1

333.831

CERTIFICADOS EXPEDIDOS FM 26 DE JULHO DE 1953
Termos

Marca .Ca3sses

Registros
'

263.382
301 156
324.995
390.467
301.994
396.568
397.706
402.496
405.502
408.035
412.611
417.297
419.834
420.975
426.539
427.082
427.206
436.786
438.640
440.640
441.323
441.364
442.139
442.513
443.128
443.155
444.148
444.784
445.587
446.322
446.344
447 114
447.156
447.591
447.897

C opes

-- 8 ......

O.00.0"...0400p0 ......... ........

Alpino - 17 ........... ... ' .. .......
.......
Runcane -- 42
Safar -- 17
Aalrian Grace -- 48 ...,.... .......
-- 8 ............
Ehistalin -- 42 .....
........ .......
Sã o La0z, -- 33 ..... ..................... .......
União -- 41 .....
............ .......... .....
Café Rio Aregripho
41
Dinaval -- 41

DPP -- 47
Cetinxlene -- 36

e.oc00000eme,os000s000poop000e*o

SupWpan -- 24 ............... ...... ........
Cultivabena

Sernorin -- 1 ........

oaeon....00 ...... ,opeeeeeeowo.

Cd oprint -- 25 ........ 00 • 0“0040o000,o p ene
ReSITC:ra Hotel -- 41
Lojas Troucseaux Prado (12 -- 13 -- 22 -- 30 --I
34 -- 35 - 29 -- 46 -- 48 e 49) ...........
êps, Torta -- 42
Transportadora R.
-- 33
França & Cia. -- 41
Wperaria Adaska Ltda.
.54 ...... .............
Porto Príncipe -- 4:2 „. ...... ........... ........
Fariblem.32.1ca -- 41
B. -- 39 ....... .,„-....,......... ......
W. -- 11 ............
..... ..... ............
L1ud i3t1'a - 8
127 -- 35
Lal---nda Alpina
48 .....
Ipa/ -. 16
Lat-Bit -- 41
-Ernece -- 34
Brusilal - 16

333.634
333.635
333.636
333.637
333.638
333.639
333.640
333.641
333.642
333.643
333.644
333.645
333.646
333.647
333.648
-333.649
333.650
233.651
333.152
333.653
333.854
333.655
333.656
233.657
332.658
333.659
333.360
333.551
323.662
333.653
332.564
333.565
333.335
333 57
353.631

.14,441.41re3

232,t461
4.'"et4r Pra, -- 36
......
EcUsen -- 8 ......, ..... .............. ......
410.315
coo -- 38
413.735 1 P. L. do Diasit -- 32
12,5;. • .
................
122 )-iri (25d -- 8
43T334
Celmr - 8
Cor-) do IP11 de C(10- 11U10 -- 22
1:.3.633
355,431
t-igraf -- 1 6
323.233
.
433.205 1 Dar 11e'map -- 41 e 43 ..,....... ..... .. ...,... 322.3Y.
33".'
453 .523
13 .13 a -- 4 1
353.739
-• 21
.333.620
Prin.2e34. -- 41 .
1•
333.519
Criaçúcs Apoio J(57 3,s -- 13
1 225...2
433,199. imcbiel„, Auto Frc as 1. (da. -- 21
. .....
11. 703
. Açu. Ce Pc3r/pr1i3. -- 1 ale 3.1 . ..,...333. • '
-- 47
!
•
455.188
S.1.3
465.514 1 lérc).3 1 eR -- 13
........ .„ .... ..... „...„ . I 333.
. o, .
453.643
-- 6
77';
433.737
T- ibmpe -- 13
33.3
(4: 3 .629
51c31Tite -33 443
467.793 1 El&cco FauPs ta -- 25 -- 33 e 28
233. n
467.798 1 I1e16vo Fauljsta -- 25 -- 23 e rs .
1 3:1
Yospitd FIrnIta CerWa -- 13 .....
..... -.1
459.,:ro
402.551
AJn)ac -- 7 ............... ...... ......, . .
_
3=',: I
469.781
Puxou ./ 13a3/76(. 3'o 5o Pra.--- 33
469.271
Cas4 IT9 /3 - 1 -- 23 .
/-,370 196
Cr'á ArilinPrm- -- 4 'i •
N'rt4gzad] -- 3/ ...o. ,...
470,248
243))..acan22
470.558\ (4.5. -- 6 a'á 25 ...............
"13ers Ccror , ,ly -- 3 -..
4;0,534
Y3115tol
nr3.3433 3 ,332--“, Perto - 33 ............
472.219
cl ol d-PoInt -- 36
..... .. ..
472.223
471.513
Ckerma3/6 -- 8 .
173.589
I3e.44-3na -- 43
473 378
(3 .-14-' 11ra 3-10:14oso k4-2133 -- 42
479.3-5
13! 1113- 3/ 3ies
.......
Y?Rll ar -- 43
432.978
477.505
'3 4 .4)9 1 -- C .......
.. .e..,,.,_.,,,
AYl q P141
r,1-4 e eVr - 8
432,,477
Tinl 4 4s -- 41
..... Ofes4,•
......
Por4 4 -- 5 ......... ......
• 47q,-7'n
Fd9 riflor t"I o --- 40 ....„ .....
7'/”.,-,410
4-'7.919
-- e
. 473.33'7
-- 42 ............ .„.
413.077
93ran s comárc:o -- 33
.. .„
Girotuho -- 22
474.210
44- J44.
474 348
................
-- 24
474.291
Café Ca 3, 11-ni - 41 -- 42 e I R .............
474 "00
rat-sl.aria Castro - 35 - 27 e 48
-„.
47a.rng
,
A sRot -- 93
434.733
W.TT. -- 16
743
474.7,11
Adr,//al -4.7A 9/4
3-'43231
.....
T uo sbre -- R
47R,149
.9.4 '32"
.
......
n 4,1 arm -t -- 5 .....
"
_
1,
;
_._
11
,
A
n
r1,
1
T
.374,19s
, la
.....
.. 24 ......
4754423
333.7".
\13'ogu'.131)/
44 4.345

57M17

no

Marcas --- ()lasses

•371.891

333.59,5
333.587
333.558
.353.119
333.5'10
332.561
333.592
332.393
333.193
332.55
323.591
333.T97
333.503
333.599
333.660
323.601
333.0O2
333.603
333.004
333.605
373.665
333.667
333.5'03
333.(011.
733.210
393.611
323.614
332.513
242.614
893.515
339,R/6

•

dg

Cfnifica do Expedido,.' wn 5 dc agô. ko

Te rm os
TMnos
411.484
411.511
411.721
414.138
414.431
416.490
417.435
421.428
-424.756
425.995
426.472
427.902
430.733
,
133.598
1 3-3435.877
I
436.199
438.810
414.082
413.382
445.887
415.021
4.230
445.353
416.442
416.521
Al7.090
4 31.,230
.151.321

1966
133 1,1-1o/-

Maxetvi _
Marcas -. C1ass3s
Exinnbra • - 33
7-7:raperial -- 24
Ourarcaina -- 3

Iteuisc)e.,
334.M0
354.771

334.372

Continental -- 8 OO*0.00000.00000003000000popeo“1
J oão José -- 41 egeó2[Opoeha.ea000opooeóeopeso0O.

334.373
334.315

Bom Gosto -- 41 ..... ......,............

334.375

Elp a --

334.376

16 e 33 4,4*00001,7000"0,00"0CaWODOODOope n
Combleatna --- 3 oconooceceogoc000aceeoe.o.00pe.'

S P - 41 ..........
D r.

.....

Schoil -- 36 4.coceoolboae000ecooe,oeoz.ocea.1
pé

K renaval --' 1 .............. (eBo:OraaJ.Ofpp000

()asa das Correntes -- 11
. . .
Porto Príncipe - 13-52 e 79
Matadouro Av. de Ri. P. Lida. -- 33 e 41
1
.
.„.. ...„.1
Dycril
,rainsa Luc. e ilze. -- 33
Alfer -- a ............... . s ' eneecocu'oo,ao p e..
F(Ilha do l'ovo
32
............... ,..-...,......
Aloretto -- 42
Gama Alá4lea -- 18
Casas do Arroz -- 41 42 43 46 o 42
Eltecodur -- 5
3432b2 de Com. AtAbRia -- 33 ...... ......
Adresa S' • 33
Caulein-4 • - 41 ........
. ..... ,..-...,
11
_
32
:3u,a1

334.371
'3'34.376
334.339
334.3120

334.381
334.3831
334.384
334.314
234.235
334.211

334.28Y
334.366
134.369
134.396
334.391
134:392
334.213
334.334
334.3972
324.33C
334.991

Térc,a-feira

Têrmoc
454.262
455.387
455.679
456.218
436.389
457.409
458.190
458.191
459.239
459.749
459.933
460.711
462.15t
463.512
463.788
464.535
465.013
465.709
466.083
466.484
.466.922
467.078
468.578
469.651
469.832
469.999
470.674
470.678
470.718
470.893
471.357
47/.823
472.524
473.083
473.077
473.1/3
473.250
473.363
473.623
473.694
473.734
474.145
474.215
474.248
475.018
475.062
475.280
475.352
475.698

476.554
476.713
477.351
477.725
478.360
478.468
478.537
478.757
480.059
480.266
488.333
480.481
48..548
480.549
480.579
485 599
4W.654
485.674
4333881
48..567
,231
48? 233
18:..234
W.5 782
275 655
30'..939
34; 1 910

423 121

222
410.967
411.924
448.692
453.18a
459.211
465.078
47:1

478.770
467.278
467.99/
470.850
473.701
482.377
482.418

482.525
482.739
482 919
483.110
483.778

20

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Marcas

Contour
40
'opala -- 8

Classes

es000 pp on0000sose00000 OOOOOOOOOOOO

Torthga -- 41
Eu. a Terra e o Céu -- 32
Clima -- 8 28 33 e 39
Calçados Terra S.A. -- 36
Tacos Dip -- 16
J. Dip -- 18
O. de Na. D38. Es. Re. Dep. N. -- 30 36 e 48
Consul Rural £602 -- 8
Líder -- 6
Farrupilha -41
Pre-Gnostikon -- 3
Condor -- 8
ItPLI -n 16
Stablvolf -- 8
&gera -- 16 e 33
Betex
36
Urubutinga S.A. - X
P.N.V. Granal - 41
Nasq-Taulos
3
Ornar - 36
o
Pan. e Confel. Atlântica - 41 42 . e 43
Moinho do Nor. Ltda.
Ilhernae -- 10
Guanauto -- 39
Ouanauto
8
Lorana -- 16
Gazeta Iáberai -- 32
Magestic
O
Gaudério -- 38
Amnaçdes Duréver
30
Renal' - • 48
Heliar - 41
Licolan
3
Icomap -- 1
Carbocabna
3
Lampex -- 8
Moem -- 33
Dome -- 3
Aluflan -- 36
S&S -- 8
Café Capital -- 41
Lunallack -- 16
Silvo -- 47
Mecalor -- 8
.
Café Zuzá -- 41
RCIE -- 28
Mercador -- 41
Panel-Loe -- 49
Top Club -- 33 41 42 43 44 e 49
Goitacaz - 46
Arantes - 41
Rodo-Regia
Revista de roto-Mistério - 32
Eau de 1V1on. Balmain - 43
Caruso - 44
J E T - 17
Mirim -39
Zi l -- 34
Penita -- 40
Trinara' , - 3
Limonita - 43
Meu Clube - 32
Resisto] -- 36
Patrulha Rodoviária - 32
Cruz Verde - 42
Rolo l ite - 10
Vaia! Vara; - 48
Varal - 48
Prediletn - 26
7r tnh i mPtien •
31

Co(ontex - 24

S4.0 1,,, 11, x
24
11'~ ,. 43

Ca1 5 .13R-Cat 4 - 41
Iltboraritt En H - abanem
T3',5.11eraneN - 16
-- 17
--42
Rio Son -- 8
M. -- 28
Enterogambin --- 3 3
•Perfax - 16
Cbfibras -- 9
Impernans
t
Planasil - G

44 e 49

Herculc -- 39
Nossagente -- 33
A1unnn3 , Penha g co -- 11
O Jornal -- 32
Todareill - 41
Maijn -- 41
Jabaquara 3. 4
P g3stn Imporh.dorr
3$ e 47

Registros
334.398
334.399
334.400
334.401
334.402
334.403
334.404
334.405
334.406
334.407
334.408
334.409
334.410
334.411
334.412
334.413
334.414
334.415
334.416
334.417
334.418'
334.419
334.420
334.421
334.422
334.423
334.424
334.425
334.426
334.427
334.428
334.429
334.430
334.431
334.432
334.433
334.434
334.435

334.436
334.437
334.438
334.439
334.140
334.441
334.442
334.443
334.444
334.445
334.446

334.447'
334.448
334.449
334.450
334.451
334.452
334.453
334.454
334.455
334.456
334.457
334 458
334.459
334 460
334.461
334.462
334.463
334.464
334.465
334.468
334.497
334.4G8
334.463
334470
334.471
334.472
334.473
334.474
334.475
334.476
334 477
334 478
234.479
334 480
334 481

334.482

334 483
234.484
334.485
334.436
334.467
334.488
334.429
334.490 "
334.451
324 492
334 492
234.421

Têrmos

485.048
485.133
485.137
485.402
485.453
486.258
486.364
486.400
486.408
486.413
485.546
486.555
486.556
486.685
486.375
487.133
487.194
487.226
487.643
487.713
487.758
487.798
488.222
488.230

Setembro de 15-',:

Marcas --

CUSWS

Cano Erba
2
Anjo - 26
Copeira - 41
Itajai -- 32
Ituneva - 41
Casa Karajá - 18 e 49
Jorell - 32
Banas - 32
Banas Pucilcações
32
Banas Indicador
32
Anslad 5 1
2
1

Anneen -

Armid Serenata Moderna - 32
Junta Nacional de Inf. - 33
Pomantico - 42
F,mblemátira - 33
Tecnoestarp - 11
Grantefer
IA
Nadrax - 18
Espeta - 3t;
Aga - 15
Cestas de Nata; Rainha - 42
Zanier -- 42

'7

Re9.34.•39

324.105
$21 409
334 .5'l
334.e.99
334.s64
324.591
334 502
334.503
331.594
334.05
321 306
334 507
334.508
334.A9
334.510
324 511
324.512
334.513
334 514
334.515
324.516
334.517
334.318

Certificados Expedidos em 8 de ageisto d.e 1966.
Tênnos

Marcas -- Caasses

123.220
Ouro Velho -- 41
154.415
Algoliva -- 41
166.509
Nlagestade -- 41
179 319 1 Sabá -- 42
180.278
Sao João -- 16
190.248
Dadiasol - 48
193.289
Py rocristal-- 14
203.279
Ptdrilia -- 43
213.810
Lerne -- 36
219.392
Astorta -- 10
223.584 Phimann -- 3
231.768
Pantomelkbaba -- 3
238.287
Rossi - 1: •
241.853
241.955

243.311
244.172
244.823
245 256
247. 3 16
248 363
251.099
271.651
274.937

279.115
281 248
283.358
284.445
288.804
289.490
291.295
292.087
292 138
295.379
311.722
332 400
348.384
366.760

elevei:1nd -- G
000d-Brak -- 39
Uni tas - 33

Sulfobetin - 3
Par:apeiro -- 31
Styrion -- 35
Queen -- 6
Gussolit - 11
Roupas que Inop Personalfldade -- 22 23 23 34 3
e 37
Pa r mabir -- 2
Perles -- 8 .
.4gua, Bran55
41
Fachada -- 16
Skoda -- 42 .
Daglish Tailot -- 23
Y d
13e3go per. te

lo .
rletiomar - 19

Cauê .
C C -Cisnuscaium - 42
4nemoimbio - 3
Ve l as Cama - 46
- 27 •
Galvite -

Iteiistro5

334.319
334.520
334.521
334.522
334.523
334.524
334.535
334.526
334.527
334.528
334.529
334.530
334.331
334.532
334.533
334,534
334.535
334.536
334.537
$34.538
334.539
334.540
334.541
334.542
334-543
334.544
334.545
334.343
334.547
334.543
334.549
334.550
334.551
334.552
334.353
334.5'4
334.555
331.555

Ce l: Meadoá Axperlidos ala 9 dc agósto de
1963
Têrmos

.537.547
559.314
884.664
5 ,4 4.670
58:3.4z2
672.25?
70/1 .5 1 8
686 744
(.87 216

328.703

728.77h
72 1 690
, 37 e75

7$9.267

Marcas -- Classes
Nevraleue -- $ 3 O
Da-Ma - 6
f.16. : e.rs:.e1d Toe. S.A.
etr, as R. 1 1~1 .- I sfieldx
23
Jenfeeç00, 8.L14'
-- 36
Decussa
1enl f, er
8
L1twe01e
- 11
Stullard's
- 41
"tsJo-Etm2lyçal
3
Saublot -- 3
i\eia
41
Acida
41
1
Cmilit
"â,2.8

Registros
334.557
334.558
334.559
334.560
334.561
334.562
334.563
334.331
334.555
334.566
334 557
331.568
3:34.570

4O1 8

Tê -ça .feira -20

Wêrzoes

Marcas

1")!ÁFE0

Registre3

C1esse3

1

739 40
1 Flôr dos, Sertáo - 44
129.50'
O Limeirtase - 32
7 4i0.503
Inoústria Química Flotram - 1 3 e 48
743.05,.:
Companhia Werónica do Esp. Santo
741.715 1 Jockette - 36
343.47-,
Maternidade do Braz - 33
'744.822
C71-oco-Kola - 41
'744.824
Altipan 747.052
Cela - 2
745.150
CP1 - 3
747,909
F7s.zo - 47
748.202
Fama 9.035
Ceati - 11
740 .281 , Sicxxinchak - 23
749.82C
Clia , 1 a I - 3
749.82.,
Sitielmoies - 3
550 093
Syntroral
3
750 179
fivarolaJp-, ; - 3
71-41..416
Ta4uni3é
7;‘
750 ±44
er, am Cf Wneat - 41
759 803
prximey 7s-0.867
Incitas 750.869
Vigor y itrm - 3
757.0 1 3
- 23 8
751.02!
- 28
751.277
Larbrii - 46
751.283
Pr
- 24
'7 5 1.299
Vitalacta '751.302Be-n- -- 3
751.30 0Orma ra - 1'7
'751.317
Cielbarin
751.31-,
Vi-Nrirotv ;- 3
222.7..6
S. Uatear - 16
72',. • .237
Ri(• Cracer - 41
223.037
c.):kshire -- 1
234.01;2
7:3pirro-Vivat - 3
241.733
Arrerotol- 3.
242.967
Mantiquelri - 42
246.432
- :,e
246.953
P.W.,rome'io.7-7 - 3
248.538
Viporviril3
2a0.581
Fortilor - 3
250.94
Bi. - 41 .
251.411
1632 -- 4•"
251.875
Moreninha elo Sul - 42
256.09
1 Gordinha - 42
261.757
rribuna Educacional - 32
278.533 1 Salig,nac 279.73-t
Enavion - 44
280 25.5
Casas Levv - 8 9 13 e 40
285.437
4eyer 287.3 77 1 0a7miatra - 2
288.345
Azurene - 36
288.35-,Tectosil
;
288.912
Seandale - 36
292.339
Me:a bua - 1
292.933
Jormr
11
2-4.445
-- 6
3.00.287
Vicratex.
23
308 395
T-onac - 31
---------

ff

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE "AcósTo
Marcas - Classes

382.179
399.533
155.182

Transmar - 6
Deco Fix -- 1
Bazar Lord - 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 22,1
24, 29, 30, 32, 37.0 40
Sil - 46
fichar - 8- 0
Brasil Portugal - 41
Knot
.42
Caue ........ ..................
Oneorá - 22
...
Combra - 38
Glueonemin - 3
Alas. - 34
Aviquipo Around The World
Mangangá - 42
Alurnjbar 8 - 16
Lanip - 24
Importadora Fertnout S. A. - 6, 8, 11,
. 21, 38 e 47
Presidente
41
Niagarim • 3
Rodoviário Goiás Ltda.
Mme. Rosna - 36
Rein
39

374.605
380.451
446914
399.851

401.194

334.571
334.572
334.573
334.574
334 575
334.576
334.577
334.578
334.579
337.530
337.581
334.532
334.513
334.584
334.585
334.586
334.537
334.533
334.539
334.590
334.591
334.592
334.593
331.594
.334.595
334.596
331.597
33-7.598
334.592
334.600
334.601
234 602
331.603
334.504
334.605
331.506
334.607
334.608
334.609
334.610
334.611
334.612
334.613
334.614
331.615
334.616
331.617
334.618
334.619
334.620
334.621
331.622
334.623
334.624
331.625
334.626
334.627
334.628
334.629
334.630

nE 1966

Têrinos

204.030
230.537
257.930
271.366
292.198
312.778
314.460
357.603
357.768
359.574
361.455
362 402
365.481
369.840

OFICIAL

1 Registros

334.649
334. 650
334.631
-334.632
334.633
334.034
334.635
334.636
334.637
334. 638
334.639
334.649
334.641

334.642
334.643
$34.644
334.645
384.640
834.047
334.648
'331 051
334.652

(Seção

Setembro de 19f5

Hl)

Temam I

Marcas - Classes

I
403.201 t Estrela do - Norle - 21
404.273 1 Co:, ia - 48
407.839
Nadricidin - 3
41 1.00 9
Diário do Comércio - 32
411.693 1 Nen Medrol - 3
411.986
Siva - 25
4 1 2.0 4 5
lpirruga - 47
414 3 8 0 1 Lis Adecálcio - 3
4 1 6 . 9 8 6 1 Lidei* da llorracha - 31 e 19
41 7.288 1 Ascor y il - 2
4 1 7.9 1 6 1 Beloar -- ,)
418.170 1 3 1) - 8
418.430 1 Orlv
419.003
Noviplast - 16
424.994
'Ittnclial -2 11
425.024 1 17 - 41429 101 I Bei dos Violões - 9
420.420 1 Estrela do lianigi - 41
420.771 1 Solodrin - 2
427.389
Ileisan -- . 314)
428.725 1 União - 41
429.867
Pálticaina - 3
432.526 1 llobel - 6
441.609 1 Esioflex - 40
443.208
'13cm
444.210
lbeg - 6
4. 4 5.2 8 4
Padilha - 42
445 470
Scmillzo - 41
445.852
Drentisil - 3

I Registros

434.653
131. 9 5 4
3 4.
1714.650
13 1.957
171 4.''5 8
13-1.059
17.4.011
33.1 . n/.
7,3 1..002
331.6 fi 3
3:: 4.n4
211.1165
'31.6131
331.367
331 608
334.1199
3114.670
334.071
:;31 . 072
321.073
231 674
:134.675
"31.076
;13 1.077
2 2 1.97 8
331 1779
2:1 . 9 8 0
3511.081

1
1
1

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 12 DE AGGSTO DE 1186
Termos
564.227
751.263
751.714
752.035
752.073
752.119
752.146
752.147
752./64
'752.171
752.213
732.295
752.298
752.299
752.300
752.301
752.502
752.303
• 752,.304
752.305
752.307
752.400
752.483
. 752.484
'752.504
752.509
752.510
752.511
z752.513

752.519
752.563
752.581
752.582
752.637
752.638
752.639
752.657
752.658
752.736
752.809
752.813
752.836
752.860
752.878
752.879
752.880
752.883
752.884
752.885
752,890
752.892

Marcas - Classes
Trivellato - 21
Takazuna - 3
Pirelli - 39
Sulfol - 3
Ponto Quente - 6-8-17-21 e 33
Racimycin - 3
Dinora - 44
Pionema - 3
-Ponto Azul - 8
Bronze T. M. - 11
Serra do Norte - 42
Vacheron é.: Constantim - 8
Crex - 4 6
I. C. I. - 5
I. C. I. - 18
I. C. I. - 18
1. C. 1. - . 31
I. C. I. - 41
1 I. c .I. - 46
I. C. I. - 47
Malte - 42
Banco Real S. Paulo S.A. - N. C.
Renol - 10
Companhia Cervejaria Mohémia - N C.
Vinho de C. Com . Jur. Qui. lu. Norte - 42
Peg-Pag - 2
Peg-Pag - 29
r
PePag
- 38
1 Raçáo Santista - 41
Careta - 4
Melba .--- 44 ..
Ouro Branco - 33
Ouro de Cuba - 44'
Joalheria Aclamo S.A. -. N. C
Incidal - 3
Esti-Via - 49 ..
Amor - 46
•
Wolf - 36
Vulcaspuma - 39
M. B. -. 5
bois Num Só - 42
Snob - 32
Insmuation - 48
Moka - 6
Moka - 8
..
Emblemática - 22
Centauro - 22
I Soberana - 22
t Café do Jardim - 41
I Jardim - 41

1 Restrot3
334.905
334.906
, 334.507
334.008
331.909
331.910
334.911
311.912
331341.'9914
13
334.915
231.916
334.917
231.918
:'''4.9
5 2109•
9
334.921
331.922
331.923
334.924
334.925
334.926
334.927
334.928
333341..992309
334.931

334.932
334.933

33344.9
3 3354
9
334.936
334.937
334.938
334.939
334.911
334.911
334.942
334.943
"33.11.99154
334.516
334.947
ó
.. . 3 34.948
334.950
51.
, 3,13 2, : 9 52

i

332.953
322.954
3;7..955

g

- --- -

•

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 28 DE AGOSTO DE 1968

PATENTES CONCEDIDAS EM 28 DE AGOSTO DE 1966
TERMOS

113.179
126.810
127.805
134.502
133.947
134.618
135.010
123.532
125.990
137.651
138.223

ó'eternbro de 1966 4019
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PATENTES

76.008
76.010
76.012
76.014
76.016
16.018
76.020
76.022
76.024
76.028
76.028

TÉ.:RMOS

121.987
12/.800
131.040
133.945
133.952
134.745
135.r22
127.511
135.308
137.872

TERMOS

PATENTES

MIRMOS

88.505
109.159
114.046
115.819
116.573
118.297
119.195
119.685
121.155
19 1 .725
127 . 710
1 09 .750

76.029
76.00
76.031
76.032
76.033
76.034
76.035
76.036
76.037
7.;,4)q3
7".^31

126.008
126.173
126.361
125.785
127.128
127.129
127.049
127.722
177."0
127.977
po.1q5

1.nl

76.010
70.01

125.002

76.042

1" "77
1"8.R01

-

pATENTES

PATENTES

76.003
76.011
73.013
76.015
76.017
76.019
76.021
75.9'93
76.025
76.027

76.043
76.041
76.045
1r.043
76.047
77.0.8
75.0'9
77.0 O

1

1').051

75.0'2
77.0'3
70e54
75.035
76 056

129.941

CERTIFICADOS EXPEDIDOS FM 22 DE AGOSTO DE 1958
T5..RMOS

MODELO DE UTILIDADE

TERMOS

PATENTES

6.437
116.715
8.939
128.308

TERMOS

125.652
10.129
135.245

63.292
69.457
73.224
75.728
73.570
90.097
90.271

PATENTES

6.438
6.440
6.441

PATENTES

TERMOS

PATENTES

75.958
75.929
75.970
75.971
75.972
75.973
75.971
75.975
75.0.76
75.977
75.978
75.979

130.719
131.475
131.699
173.582
132.683
3".05,7
12q.1,0
P5.572

75.719
75.981
75.982
75.283
75.9"4
75.985
75 776
75.957
75."8
75.9"9
75.9:0

o

1"..755

179.7'1
1". "1

1"9.591
130.622

MODELO INDUSTRIAL
TERMOS .

PATENTES

TERMOS

MODELO INDUSTRIAL
TE,RMOS

PATENTES

PATENTE;

123.726
153.469

1'5.74q
67.401

TERMOS

6.022

PATENTES

138.409

6.023

6.029
Certificados expedidos era 24 de agósto de 1966

CERTIFICAMOS EXPEDIDOS EM 23 DE AG8STO DE 1966
--___--

TERMOS

99.651
111.505
112.290
117.555
119.557
119.775
101.A,0
199.991
122.988

PATENTES

75.991
75.992
75.9.43
75.591
75.995
75.9-6
75.997
75.998
75.999

TERMOS

125.279
127.960
127.775
12"."91
128.270
199.415
129.051
79.205

PATENTES

76.010
77.001
76.002
76.003
73.001
70.005
7°.006

76.007

MODET.,0 DE UTILIDADE

Têrmos
•• -

751.552
751.563
751.620
751.727
752.088
758.514
753.016
753.622
753.648
n 753.685
753.J02
753.903
754 025
754.498
755.281
755.600
755.601
755.603
755.604

755.506
755 610

755.613

TERMOS

PATENTES

TERMOS

PATENTES

75,-1.6Rg
755'.6,10
75k P45

7nr. p,u;

122.056
121.418

6.433
8.434

128.711
128.711

6.435
6.426

MODELO .1NDUSTRIAL E 1.Y3;SENHO
, TÈmvros

PATENTES

TERMOS

PATENTE;

7s por,
75 ,7,fq

7.q.,79c1
7n5
ruyi.
• 70'.4
,755 in4.
'7 NR (14!,
7tiP n4q
•
A09

▪

inn
1A7

9(1.4

Marcas -- Classes

Aguia - 23
Tiopica inc - 23

158.733
151.256

6.
6.020•

vt216
1C..159

f 027
6:028

no.)

335.611
335.612
335.643
335.644
335.6:15
325.616
335.617
335.501
335.5'9

Heanazine - 3
.0meril - 3
Gebara - 12 - 23 - - 20 - 31 - 37 - 43
Metasistoi; - 2
Zelio - 2
Co1 mbra -Emir - 43
Searle -- 3
Ca!orie - 4
Ponular - 41
T',1) do Brasi - 11
r , ndrre/a - 41
- 41
Faxmonianiclina - 2
Earrn oeá. l ein - 2

3?5.'50
335.651
335.653
335.653

325.754
335.655
335.666
335.657
39 5 058

Canon - 2

Tin e . Bis. de ("nu.
P A TmirP uro - 32

335,659
g'5.6W

E'é. S.A. -- N.C.

.
PA .udir - 2
31ff.t. Corno. d. Snuros - N.C.

•

ent

'1'15.fg3
gen op4
995.675
195.576
99R.537

-- 48
P .41-inhn - 42
Er5,,, . de Tr a. Rio-M.. Ltda - - N.C.
S ol fá a.ua - 2
8
TI)b-Se±
Va c rovar -- .1/

gen ang
47479
P',3,370
gen An

__ g

P - P,e 'n f er --- 11
__

335:672
E-,7oinentas - 3 - 7 - 8 11 - 21 - 39
o.,Rjr73
rymoota -- 8
non 4074
__ R
oon P74
e
111•Rnii, loç n9
0 33 ' 31 7 4 11R •a a g

33
~frIn

•

42 -

05

99,-f
•

335.6:0

Brasil -- 1
Três Vintes --- 42

n.7,4••nnrre•fOr
n vie P.R
r" sel

152.665

1 Registro

nr n'aeol -- 2

--

3
•

1

oeq 074
gen no7
Oen ''8l
onn 0,1
O e n aoq

• 90t
335.682

4U2C1 Tés Pçopfeira
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CERTIFICADOS EXPEDIDZR EM 18 DE AGOSTO DE 1966

Termos
Termos

IS/arcas

Classes

MARCAS - CLASSES

Registros
1

113.217 1 Alfredinho -- 41
341.653
hapid -- 46
421.568
Fia:metal S.A. -- 5
421.324 1 Biju -- 41
43...719 1 Pirelli S.A. -- 33
411.824 E Pistoleiro Bossa Noa - 32
442.014 1 Tono-Melfusin -- 3
4E3.008
Torián -- 3
411.42'? 1 A VOZ -- 32
421.523
Tecnomont
462.5891 Organização Labor
23
467.432 1 Ma Ele -- 36
468.234 1 Sintespurna -- 39
463.329 1 I3elmar -- 41
469.261
Silvestre -- 41
471.692 1 25"lcart -- 8 -43.812
Studart -- 6
473.960 1 'Palmeira
•33
474.481
Connosal -- 2
474.542 1 Epa
Equi. P .12ut. Ltda. -- N. C.
47z.438
C. H. -11
47,:.572
Batatais - 32
Saidart - 7
473.125
475.129
Studart - 17
Kart Jodorà - 6
477.317
473.212
Com. Bra. de Avi. S.A. - N.0
49.847
O Mecânico -- 32
479.779
Cinema Ramos -- 33
Maria Magdalena -- 33
4E1.053
Adbra -- 11
4E1.207
482.462
Rocei -- 35
Farmácia Osório -- 3 e 43
483.038
E31fiAcio Axaguar -- 33
484.325
Jornal dos Trab. -- 32
481.379
464.537
Casa Belém -- 35 e 36 -41 ó
424.620
Café Alvorada
Lins -- 21
485.808
Rubrobeta -- 41
487.708
486.232
Ruar -- 11
**
362.122
Miss France -- 36
Cacao
Sucliard
-41
683.733
lnaenoctyl-- 3
750.419
751.343
Cardioctnol -- 3
Scavone
751.576
34 •
Ruin -- 6
751.533
Fanta
43'
751.836
754.61.9
EMpresse -- 8,
Brasilmar.-- 33
754.063
-- 41
754.070
Cametti -- 42
754.166
Arrayai -- 41
754.167
Eagestin -- 2
754.446
Tatut -- 36
754.447
L. V. C. -- 1 -- 3 -- 4 -7 48 e 32
754.448
754.499
Sarsa -- 2 e 3
Téc. S.A. -- DZ.. C.
754.500
*
C. S. AL Com. e In. S.A. -- N. C
754.564
Catoplasmina -- 3
754.775
Sularnita -- 48
754.776
Kolestnaa -- 48
754.821
36
Letras Japonesas
754.824
Saudal
3
754.825
Ema -- 22
755.285
Casa Los Angeles -- 30
755.259
35
Casa Los Angeles
755.360
N C.
Casa Los Angeles
755.361
g&
Casa Los Angeles
755.362
27
Casa Los Angeles
155.363
Casa Los Angeles -- 24
755.364
. .
C .E
8
*
755.427
Internacional --' 22
755.432
Hitachi -- 5
755.456
Hitachi
7
755.457
Hitachi -- 10
755.458
21
Elltaclii
755.459
3
Neurastenol
755.460
Anemdstop -- 3
755.501
Alergistop •
3
755.502
Asmostop
3
755.503
apasmostop -- 3
755.505
3
Meridral
755.506
3
Calmazin
155.579
Coral -- 41
755.584

RegistroJ

,
.1
I
1
1
I

235.057
323.053
3E5.039
315.060
2E5.031
3E5.032
235.0E3
E35.024
335.035
325.0(16
235.037
325.033
235.039
225.070
335.071
335.072
325.073
325.074
335.075
275.076
335.077
325.073
335.079
335.080
335.081
335.082
235.083
335.084
335.065
325.086
325.037
335.083
335.089
3E5.090
335.0)1
325.092
335.093
335.094
335.095
3E5.096
335.147
335.143
335.149
335.150
325.151
335.152
335.153
335.134
335.155
335.156
335.157
325.158
335.159
335.160
335.161
335.162
335.163
335.164
335.165
335.166
325.1E7
235.163
335.169
1335.170
335.171
335.172
W-1.5.173
335.174
335.175
335.176
335.177
235.178
335.179
325.180
335.181
335.182
325183
335.184
335.165
335.186
335.187
335.168
335.187

775.612
755.677
755.753 •
7,:5.601
7:5.992
755.0Z3

Andes - 41
Lo:ar
- 42
- 11
PlLst - cos H:: -a
V•lu ran - 33
Veluran - 23

.

.. ......
..........

N. C.

3255..1901
19
1 335.192
335.193
1 335.19zh
1 1 335.195

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 1 DE ACOSTO DE 1936

Itludeto 12i-usinai
Termos

Patentes

Te mos

Pacentes

153.630
1.J.b3d
150.b56
154.510
15J.2C1
155.886
151.350
153.412
153.536
153.716
1E3.717
1E9.189
159.190
159.191

5.926
5.6.1

159.192
152.183
1e0.25

5.940
5.841
5.812
5.843
5.914
5.945
5.946
5.947
5.948
5.949
5.930

160.609
1E0.252
120.213
132.011
1t. .117
/62.313
162.314
152.215
182.253
162.351

5.331
5.552
5.933
2.
5.225
5.936
5.937
5.938
5.939

5.952
5.253

CERTIFICADOS EXPEDIDOS Em 3 DE AGÓSTO DE 1966

Pa':,ntes

T6rmos

Tèrmos

Patentes

131.271
131.587
1,2.258
133.709
133.768
163.927
133.954
124.181
1E'.,29
135.042
135.7,'0
125.7'1
136."73

.75.799
75.830

1

105.687
118.317
.123.td1
124.458'
126.234
123.475
121.fl')5
127.E30
123.254
133.681
122.778
133.785
1.71.418
122.542

75.786
75.183
15.739
75.791
75.722
75.793
75.794
75.793
75:73 1
7s.77 "
75.198

7 .• 13
75.801
7
15
75.806
75.807
75.808
-.75.809
75.810

lifodêto Indurtrlal
Tèrmos

,Patentes

'I'L;rnios

.Patrntes

157.682
157.176
163.41S
162.7.33
153.212

5.9E0
5.661
5.932
5.963
5..34

1156.211
156.313156.560
11. 27

157.752
157.753

5.954
5.955
5.9E9
5.957
5.958
5.959

Modelo de Elt•lidade
Termos

Patentes

135.771

6.397

Termos

Patentes
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PATENTES DE INVENÇÃO)
Publicação feita de acCordo com o art. 26 do Código de Propriedade InOustrial:
11 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TP.R310 N.° 130.851
De 1 de março de 1962
Requerente — Rudolf Harmstorf
— Alemanha.
Título Processo e dispositivo
para embutir urna tubulação, um
cabo ou semelhantes st.b a' superficie do solo ou do lençol de
água.
1.0 Processo para embutir uma
tubulação, um cabo ou seinelhante
sob a superficie do solo ou do lenvil de água, eia que com auxílio
de um utensílio de trabalho, introduzido no solo em profundidade correSpondente Lb) embuti
mento, pelo deslocamento dêste
ao longo do trecho de embutimento é iormada unia vala correspondendo à sua largura e sendo
acima sumiliâneamente dispos.a a
tubulação, o cubo ou semelhantes
no fundo da vala, caracterizado
pelo fato de que pelo menos a área
envolvente do utensílio de trabalho em °hiato com o solo é pele
menos parcialmente posta em Vibrações por pelo menos um vibrador.
2.° Processo de acôrdo COm o
ponto 1, caracterizado 1)010 fato
de que às vibtaçOes n te uma parte
esiruteral .destinada a produzir
vibsações, de acórdo Com a posição dessa parte no sitensijio, é
comunicado' Urna direção preferida.
3.° Processo de acórdo com os
pontos 1 e 2, eeracaterizado pelo
fato de adicionalmente à produção de s ibraçôes em pelo menos partes do utenailio, a formação da vaia de embut i mento é, de
maneira conhecida, obtida por lavagem do solo situa . io à frente do

de que as peças estruturais, destinadas a guiar o material a ser
embutido, estão separadas, das
destinadas à produção de" vibrações, por elementos isoladores de
vibração, e por es t arem as peças.
estruturais, destinadas ã procluçãp
de vibrações, rigiosmente• conectadas aos vibradores.
6.° Dispositivo de aeôrdo com
os pontos 4 e 5, caracterizado pelo
fato de que, as partes estruturais,
destinadas a guiarem o material a
ser embutido, então dispostas cio
uma corpo principal nãe-vibratôrio em que as partes estruturais
destinadas à produção de vibraçoes estão dispostas em cima de
elementos isoladores ds vibrações.
7.° Dispositivo de acôrdo com
os pontos 4 a 6, caracterizado pelo
fato de que ao pé, do corpo principal (2), que penetra no solo,
está anteposta urna posição fechada (14) na qual está disposto pelo
menos. um vibrador (26), com o
que as vibrações somente podem
ser transmitidas a partes móveis
(18, 28) da superfície envolvente
da aposiçao.
8.° Disp sitio° de acôrdo com o
ponto 7, caracterizado pelo fato
de que a superfície dianteira da
apostção (14) é formada por unia
placa tampa (16) inclinada deiconcionalmente na direção de
avanço do utensílio ue trabalho,
com o que na placa-tampa (16)
eslão dispostas pelo amenos duas
tiras tle vibração (46, 43), 'Intatamente paralelas na direção de
inclinação da placa, sêbre vários
elementos isoladores de vibrações
(24) "disposto:: distanciadamente,
rigidamente conectadas e pelo

utensílio com auxilio st‘: jatos de menos um vibrador.
9.° Dispositivo dè acôrdo com
água ou ar postos sob .alta presponto 8, caracterrzadn por Ser
•
são.
a
inclinação
da placa-tampa (16)
4.° Dispositivo para execução do
adaptada a natureza do solo.
processo de acôrdo com o ponto
10. Dispositivo de acôrdo com
h.° 1, cotonstindo em um utensí•
os
pontos 3 e 9,caracterizad0 pelo
lio de trabalho er., o, penetrando fato de que a conexão rigida, enno solo pela sua extremidade in- tre tira de vibração (48) e vibraferior, movido do meios guia para dor (26), atua na região de uma
o material a sem embutido, carac- das extremidades da tira de vi•
terizado por estar proado de pelo bre-sSo ,48).
11. Dispositivo de acôrdo com
menos aro 'brador.
os pontos 8 a 10, carigeterizado
5° DiWositivo de .acórdo com pelo fato de que a placa•taniOn
o ponto 4, caracterizado pelo fato inclinada (16), que suporta as ti4.,

ras de vibração (46; 43) postas
sôbre elementos isoladores de vibrações (24), do alojamento da
aposição está, junto com o ou os
vibradores (26), segura amovívelmente à placa-base (70), que susuporta Os elementos isoladores de
vibraçóes (24), no alojamento da
aposição.
12. Dispositivo de acôrdo com
os pontos 8 a 11, caracterizado
pelo fato de que para cada tira
de vibração (46, 33) estão providos dois vibradores . (26) de massas excêntricas em rotações opostas.
13. Dispositivo
Dispositivo de acôrdo 'com
os pontos 8 a 12, caracterizado
pelo fato de que cada duas tiras
de vibrações diferentes. (46, 48),
vibram uma em relação à outra
em fases diferentes.
14. Dispositivo le acordo coai
os pon:os 8 a 13, caracterizado
por estarem as tiras de vibração
(46, 48) providas de tiras dentadas (54).
15. Dispositivo de acórdo. com
os pontos 8 a 14, caroeterizado

de coluna, de secção transversal
aproximadamente retangular, no
qual estão dispostos em sobreposição tubos rígidos (8i destinados
a serem embutidos.
19. Dispositivo de acôrdo com
o ponto 18, carachoS sado pelo fato
de apresentar c corpo principal
(2), na extremidade infer'nr
sua parede traseira, unia abertura
de descarga (10, com o qua, na
parede interna oposta H es sa abertura (10), para exercer uma pressão sôbre o trecho tubular já a o
imit i do (12). está proviu' um dispositivo presscr preferentemente
hidriuPeo.
20. Dispositivo de acórdo com
os pontos 4 a 6, caracterizado pelo
reit! de out.:, ao corpo principal
ereto (102, 202) do utensílio do
trabalho está anteoosta uma. oposição (104 206), de serra° transversal d ;a nteira em forma de
gume e abrangendo aproximaria.
mente a al u ura :-otal do utensílio,
conectada no corpo ptincipal e
norese i t ando, na soa esiremirtade
aunerin s. pelo menos um vibrador ',201).
21. Dispositivo de acôrdo com o
Ponto 20, caracter:zado pelo fato
de que a anosição (104) envolve
o corpo p rincipal (102) lateralmente pelo menos na respectiva
ser —io (Ponteira.
22. Dispositivo de ncôrdo coma
o ponto 20, caracterizado pelo fato
de que a aposição (,2('.6) consiste
em um simples . perfil em forma
de caa:oneira do qual a distância
máxima entre os respectivas pernas corresponde aproximedamente lt largura do corpo principal (20).

pcic fato de que no espaço, situado atrás das tiras da vibração (46,
43), desembocam tubeiras de lavagem (1h), vinculadas a um canal
Provido no interior da alojamento, através das quais emerge um
meio de fluxo destinadc a manter
desembaraçada as tiras de vibração (46, 48).
16. Dispositivo do acUrdo com
23. Dispositivo de acôrdo com
o ponto 7, caracterizado pelo fato oponho 22, caracterizado por apresentar o perfil em forma de cande que; nas paredos laterais (20) toneira, mis extremidades das suas
da aposição, estão dispostas su- pernas, prolongan entos (214),
perfícies de vibração 128). rigida- voltados para trás, que, cifre a
aposição e a extremidade dianmente conectauas a vibradores, no teira
do corpo principal, deixam
alojamento, por cima dt, elemen- sobrar um es p aço intermediário.
24. Dispositivo de acôrdo com
tos isoladooes d vibrações.
cs pontos 22 e 23. caracterizado
17. Dispositivo de neônio com pelo fato de que a n pos'ção, atrac ponto 6, caracterizado pelo fato vés cio elementos isgladeres de vibrações (208), est4 conectada a
de que nas paredes laterais da membros prendedores individuais
parte, do corpo principal (2), que 210) por sua Cz emovivelmente
senetra no solo, superfícies de vi seguros à *Parte priocipat (202).
25. Dispositivo de ricôrdo coro
bração (30), rigidamente conectaos pontos 20 a 24, caracterizado
das a vibradores, estão dispostas pelo
fato de que nc corpo princisôbre elementos isoladores de vi- pal (102. 202), de maneira conhebrações.
cida, está' provido no, canal para
18. Dispositivo de acôrdo coai um meio de' fluxo desembocan,to
sxterroup onte, através da vários tu.
os pontes 4 a 6; caracterizado pelo beiras, (m, 216) o pelo fato de
fato de que o utendlio de tra'-a- que a npos1ção (104, 206), na dl.
Ilio compreende um corpo prin- serão dos jatos das to hai ras, est 4 •
cipal não-vibaotõrie (2) em forma provida de recesso (218).
-
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PATENTES DE INVENÇÃO'
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido; durante 30 dias;
poderio apresentar sten, vosições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

26. Dispositivo de acôrdo com
os pontos 20 a 25, caracterizado
pelo fato de qu , a aposição (104,
206 está disposta ia .tat modo no
corpo principal (102, 202), sôbre
elementos amortecedore de vibrações, que ocorra um desvio de
vibrações verticais, pelo menos
parcialmente. para vibrações orier
horizontalmenr.e.
27. Dispositivo de acOrdo com
e ponto 26, caracterizado pelo fato
cie que, com intercalaçãe de elementos desviado: es amortecedores
de vibrações (230) entre a aposição e o corpo princi pal, e com
massa relativamente grande da

aposição em relação ao corpo
principal, os meios guia para o
material a ser embutido estão dispostos no corpo principal com interp3sição do material isolador de
vibrações.
28. Dispositivo de acôrdo com
os Pontos 4 a 28, caracterizado
pelo fato de consistirem os elementos de desvio (23(1) em amortecedores elásticos normais dispostos de cada vez o ntre a superfície, inclinada em relação à vertical (232, 234), da aposição e do
corpo principal.
29. Disposi:ivo de acôrdo com
os pontos 26 e 27, caracterizado

pelo fato de que a abertura de aspiração para transporte do solo,
descarga do material a ser embu- presente à frente do utensílio, até
tido está provida de uma veda- atrás dêste.
ção labial. envolvendo apertadaA Requerente reivindica de
mente êsse material.
30. Dispositivo de acôrdo com acôrdo com a Convençao Internaos pontos 4 a 21, caracteriza,lo cional o. o art. 21 do Decreto-lei
pelo fato de que o mesmo, para
trabalhos em terreno,- macios, n.° 7.903 de 27 de ugAsto de 1945,
está disposto em unia base des- a prioridade de correspondente
lisável (252) com intercalação de pedido, depositado na Repartição
um molejamentc (2.54).
de Patentes da Alemanha em 4 de
31. Dispositivo de acôrdo com março de 1961, sob o n.' H 41.919
os pontos 4 a 3G, caracterizado VIIId - 21c Cr. 19 - 10.
pelo fato de que, na base de uten(N.° 39.616 — 12 - 9 - 66 —
sílio de trabalho introduzida no
solo, estão dispostas instalações de C$ 55.).

•

REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Volume 23 — janeiro de 1962 — Preço: Cr$ 2 400
Volume 24 —
1963 — Preço: Cr$ 3 600
[Volume 32 — • Fascículo 1 abril de 1965
•• Fasciculo 11 — abnl de W65
• e • Fasciculo 111 . -- abril de 1965

Cr$ 1.300

MIra

Cr$ 1.400

n•=1

Cr$ 1-20C

&Mose 33

Fascicuio 1 .- Julho de 1%5
Fasdculo 11 — agosto de 1965
Fasdcuto III — setembro de 1965

Cr$ 1 300
Cr$ 2.100
Cr! 2 100

(Volume 34

Fascicuio 1
outubro de 1965 ....c:
Fascirulo 11 a- novembro de 1965

Cr$ 1.500
Cr$ 1.800

resciculo 111 q. dezembro de 1965 ••••

Cri 1.400

Na Guanabara
Seção

de Vendas: Avenida RodrIgues Aives te 1

- Agenda
A VENDA

Ministério da Fazenda

Atende-se pelo Serviço de Reembbleo Postal
Em Brasina

Na Sede do•D.I.N.,

Terça-feira 2c..

DIÁRIO OFIC!AL (Sação

oyr de i 966 açi3

.MAr--CAS DEF4OSPTADAS
Publicação feita do actIrdo G0222 C art. 130 da Código da Propriedade Industrial. Da data da. publicação começará
a acarar o Prazo da diaa para © dagarLinesslo do pedido. DUranta essa prazo poderão apresentw ouas oposições ac Deparar mawo
iec10 722.6.7.dáld egiá..f.4/e3 qua co julgarem prejudicados cora a concessão do ragistro requerido
•
Nacional. do
f=r

Têrmo o.° 742.163, de 28-3-66
Grak Greast — Indústria e Comércio
de Lubrificantes Ltda.
São Paulo

j INDU GREASE
Indó Brasileira
•

pasta ou liquido. aaia perhunados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escôvzra para dentes, cabelos, unhas
e cillaz, saquinhos perfumado, preparados em pó, .pasta, liquidesa o tijoIcta
praz o tratamento das unhas, disco/ventas c vernizea, removedores da cutícula, glicerina erSumada para os cabelos
a preparado° para daccolola unhas,
cilltri e pintas ou sinala atificiais, óleos

Classe 47
Artigos da classe
para e pele
Térmo n.° 742.164, de 28-3-66
Gral Greast
Indústria e Comércio Têrmos os, 742.168 a 742.173, de
28 -3-6.6
de Lubrificantes Ltda.
Brada Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
São Paulo

' SE
GRAF GHIA
Indo Brasileira

7BREDA"
Indo Brasi2leira

Classe 47
Classe 19
Artigos da classe
Aves e ovos, anik ais vivos, caprinos
Ténno n.° 742.165, de 28-3-66
Classe 20
Torga — Técnica Assistência em Má- Apetrechos navais e aeranáuticos, ânquinas de Lava, Ltda.
ras, baias, zintaS de natação, fatalGuanabara
asa, paraquadas e salva-vidas
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
TORGA TECWICA
integrantes: Aros para bicicletas, autoand. Bracileira
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
Classe 6
breques, braços para veículos, bicicleArtigos da classe
tas, carrinhos de mão e carretaa, camiTêrmo n. 9 742.166, de 28-3-66
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Sirena — Perfumaria Industrial Ltda carros, tratores, carros-berços, carros
Sao Paula
tanques, carros-irrigadores, carroz, carroças. carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadairas, estribos, escadas rolantes, ele-.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos., guidão,
locomotivas, lanchas,. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques,
Pa re-lamas. para-bris a. • s. pantões,
radas para bicicletas, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para wa-culoa. seuina triciclos, tirantes para veículos. vagões, .velocipeClasse 48
dee, varetas de contrôle do afogador e
Cremes
acelerador. troleis. troleibus, varaes de
Têm° n.° ,742.167, de 28-3-66
carros. toletes para carros
Sirena — Perfumaria Industrial Ltda.
Classe 22
São Paulo
Para distisguir: Fios em geral, para
bordado, e tricotagem; fios em gero)
SPI
ara 'tecelagem gra Oco comum: fio à
• Indo Brasi2GUa
lã ou êlo em tacada ou novélo, torcida
Classe 48
ou agia: fio de lã ou pêlo, em meada
Para distinguir: Perfumes essências ar- au covê10. Para bordado, costura, aro.
tratos, água de colônia; água de touca- chã e trico: linhas para bordado, coa
dor. água de beleza, .água de guina
tara. crochê e trica
para barba, loções e tônicos para os
Classe 5 cabelos e para a pele, brilhantina.,ban- Aço em bruto, aço preparado, aço
dolina. - batoná" cosmét:cos fixadores doce, aço para tipos. aço fundido aço
de penteados. petroleoa.. óleos ,para
parcialmente preparado cimento Mecabalo creme revanescente, cremes gor- refinado, bronze, bronze era ,a) OU
durosos e pomadas para limpeza da p arcialmente trabalhado, bronze de
pela a "maquilage" Iepilatórios, deso- manganês . bronze em pó. bronze era
dorantee. vinagre aromático. :só de arroz barra em fio. chrimbo em bruto bar:
e talco perfumado ou não, apis para p arcialmente trabalsado. ferro em bruto
pestana e sobranceiras. Impados para tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
embelezar cílios e olhos. carmim para trabalhado.. couraças. estanho bruto oa
o rosto e para os lábi65 sabão e creme p arcialmente trabalhado aça pálio, aço
para barbear sabão liquida perfumado eia barra, ferro manganês. ferro velho
.ud rua t.o.i.jocial 'salauogus 'oeu ao gusa em bruto ou parcialmente trabea

lhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em 161ra, latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, 0-malhas,
magnésio, manganês, metais não cabaUsados ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa, metais estampalos,
metais para solla, níquel e • laca
Classe 6
.Para distinguir:: Máquinas para isdustrias texteis em geral, máquinas e suas
partes integrantes para fins indstrials,
máquinas para malharia, multiplicadores.
partes, acessórios para automóveis, alamáquinas de pressão, motores e suas
ra carburadores, anéis, arietes, aparelhos
para mistura de combustíveis de motores
Is explosão, máquinas amassadeiras de
concreto e barro, bombas, máquinas brunidoras, máquinas compressoras, angra.
sagens. máquinas para escavação de
terra, mancais, macacos para brocas..silenciosos, tornos revolver e mceânicos,
virabrequins, velas, maquinas ventila.
dores, máquinas 'de polir, mácisrimsz de
rosquear, tesouras mecânicas, copias,'
transportadores automáticos para alta e
baixa pressão, prensas, purries, molas.
mandris, impulsionador de diferencial
máquinas limadoras, máquinas de estam.
lançadeiras, lubrificadores. cestrifugos.
máquinas limadoras, máquinas cP,e estampar, fornos para fundição, máquinas
compresrsoras. cruzetas. cilindros. 'blocos de motores, carter do motor, cabe.
çote do cilindro, eixo de transmissão,
espulas. esmeris, máquinas isufladoras
. Têtrio n. 9 742.174, de 28-3-66
Baeda Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
"BREDA
TRANSPORTES E
TURISMO S/A"

meabilizantes.. iodtiretoa
para pintura. magnésio. rnt'rcur
Ii 'ratas. neutrallzadores.
oxidas, oxidanre, óleo para p!nrilra .a .0
de linhaça, produtos quimicor, par,,
pressão, potassa industrial papei., ¡ie.
liográficos e p rehocopista. peliculas sensíveis. papéis para tootgrafias e análises de iaboretório, pigmentos. potassa,
pós metálicos para a composição de tintas.. preparações para fotografias. produ.
'os para niquelar. pratear .e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatos,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais. salicilatos secantes. sensilbilizanteS,
sililatos. soda cáustica, soluções quimi.
cas de uso industrial. solventes. sulfatos. Nuas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes,

construçõn decoraçi3es. couros. tecidos,
fibras, celulose, barcos e veiculos. talco
industrial thiner, vernizes. zarcão
Têrmo n. 742.176. de. 28-3-66
Brada Transportes e Turiaao S. A„
São Paula
•
Classe_ 23
Para distinguir tecidos em geral: tecidos
pala confecçtaas em geral. para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
çodão. alpaca. cânhamo cet:m. caroá,
cas;miras. fazendas e tecidos de lã em
peças. luta, lemey, linho, nylon, pacopaco. percalina. rami, raion, sikla natural. tecidos plásticos tecidos impermeáveis. rcirlo: .12 pano couro e
veludo..

Têrmo n. 742 177, de 28-3-66
Brada Transportes e Turisma S. A.
São Paulo
Classe 21
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados . caas ara móveis o
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns. lã, fitas forros franjas
Festão. feltro para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimento
para saunas de homens e aenhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos Mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas. sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'iaresido parte de móveis, artigos êsteo
feitos de algodão, cânhamo. linho. luta
seda. raiam lã pelo e fibras não
incluidos era outras classes
Têrmo n. 742.178, de 28-3-66
Brada Transportes c Turismo S. Ao
São Paulo
Classe 25
Arvores de natal. oibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
geográficas. cart3as postais, cartazes,
distilava desenhos artísticos, desenhos
calcomania Iara tecidos, estátuas,
estatuetas. estampas. gravuras. frutas do
/a dro. figuras de ornatos, festões. tato.
manas, frutas de louçan, figuras para era.
fe ra, bolos de turivcra 1 102 batizados,
aumentos P outras qua'squer comemo-

Nome comercial
Tétano n. 9 742.175, de 28-3-66
Breda Transportes e Turismo S. A.
São Paulcr
Classe 1
Para distinguir: Absdrventes, acetona
eidos, acetatos, agentes químicos para
tratamento e coloração de fibras, tecidos :ouros e celulose; água-raz. alarmara, anilinacs; alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó.
anonlacca anti-incrustantes. anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantea azo.
tatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia: banhos pare galvanização
benzinas. benza betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem carvões. .carbonatos. catalizadores. celulose. chapas fotográficas. composições. extintores de incêndio, cloro, corrosivos
cromatos. corantes. creosotos: descamates. desincrastantes. dissolventec: emul.
sees • fotográficas, enxofre. ater. esmaltes, eestearatos: fenol, filmes sensibilizadza mera fotografias. fixadores. Ruídos para freios, formol fo gatoa Industriais. . fosfato° . Industriais. fluoreton
Fundentes sara solda: galvanizadores.
gelatinas para totografiaa e pinturca, rações, gravuras. Imagens. letreiros, ma.
ilicerina: hidratas. hicirosulfitos: impar; -iprums. maquetas, obras artistiaas, oarao
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Pablicapao feita do acordo com o art. 1,ia. dó—Código da Propriedade 'Industria..I. Da dato da pula:
cornar,
auarea c pi'aao da 60 dias para o deferimento do i i‘edido. Duraa.e e.se prazo pod.erâo a:pra:antas suas oaosisaaa no ' .i:seaa. iaassaa
a
,. Nacional da Propriedade Industrial aqt. fi:les que co j ila siicao prejud.fendos com a connessfass do aaglatro aegosrldo

. nainé ,^ ;:adaze.
et?
corações 'e para exposição. orefeto..
:.et.uliários de mercadorias d'iv-rsas.
-pera p roorp7Indas. suportes adis:ices:
var:res. estatuetas .3ara adornos
or.rr fins artista.os e tabole,...r.
Termo n. 742.179, de 28-3-66
ai, (sia Taansportes e Turismo S. A.
São Paulo
Classe 2
e preparações quimicso
ia atlas na agricultura., à soba,: adubos.
artil;ciaas para o solo, alcalia
para fins J.pricolas. bactericidas, ceras
casarios. cianamide de cálcio
siaino adubo para o solo. detumnel'ares,
cl:Hrietantes usados na agricisltura e
norocultura, escórias básicas para
aluaes csencias Rara e:terminas animais e plantas daninhas, eatratos
ruassia
horticolas, fertilizarias isara o , solo. formicida. guano. mas.Siturass. missas paia enxertas. pastilhas
?ara destruil inows. p re parações para
ore., ervar o solo, preparações para des.
tolo • irsi tos. hervas e plantas dant.
aSias, sas para fins agricolas. sais para
.1ins horticola_s, substâncias quicnicas
para destsuir insetos, heivas e plantaa
aanln lias5 alienais contra a vermina,
anr aos nava insetos e visgo:,
contra lagartas

moldagem para fundições, pedras bat.
tadas, piche em bruto, pedra calcária
plantas medicinais. pedras e:Til bruto
qucbracho, raizes vegetais, res'nas,
sinas naturais, resíduos testeis, cilicio
seivas, talco em bruto. nisto. Leigo
betuminoso e silicato
resino n.° 742.184. de 28-3-66
r_ecia Transportes e Turismo S.
São Paulo
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, aiguidareo, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandejas, barras baldes.
batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavalstes, cunhas, cruzetas cubas.
caçambas, colheres. cestos para pães
capuz para cozlnha, cabos para ferramentas. cantoneiras, engradados. estra
dos, esteirinhas, estojos, asarei-ladeira-s,
embalagcas de madeira, escada.. too.
mas, guarnições para porta-bica as
miarnições para cortinas. guarnições de
madeiras para utensilios domestiaas
mala a de madeira, palitos. pratos, ripas, pinos, puxadores prendedores de
roupas, pasinhas. ga-tinhos e colheras
nara sorvetes, palitos para dentes, máboas de passar roupas. táboas de carne,
tonéis torneiras, tambores. tampas,
suportes de madeira

Tarai° n. 742 180, de 28-3-66
Tarmo n. 742.185, de 28-3-66
13aada T ,onsportes e TUri.S11(3 S. A.
Brada Transportes e Turismo 5 A.
São Paulo
São Paulo
Classe 3
Classe 27
Para distinguir como marca generica
Cabos para utensílios, cestos para coaprodutos farmacêuticos
_
turas, cestos para pão, caixas para
Termo n. 742.181, de 28-3-66
acondicionamentos, estojos, guarniçõcs
fl3ada TaanSportes e Turisiao S. h para utensílios, malas, peneiras, redes e
São Paulo
sacolas
Classe 29
Termo n.o 742.1.86, de 28-3-66
Espanadores, lambazes e vassouras
Breia Trans portes e Turismo S. .A
Termo n. 742,182, de 28-3-66
13reds, Transportei e Toria. so S. A.
São Paulo
Classe 28
São Paulo
Classe 30
Para distinguir: Artefatos de niaterla
Gime t Clinh as , bengar; ts e suas partes plástico e de ny- lon: Reciplentes fabriint2grantes
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias aniTérino ra 742.183, de 28-3-66
mais e vegeta:s: Argolas açucareiro.)
,Nin.sportes e Turismo S. A. armações para &cios, bules, bandejas.
São Paulo
bases para telefones, baldes. bacias bolClasse 9
sas, caixas, carteiras, chapas. cabos
8,..1),rancias e produtos de origem ant. para ferramentas e utensílios, cruzetas,
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou caixas para -acondicionamento - de aliparcialmente oreparados: Abrasivos em mentos caixa de mates:ai plástico para
bruto, argila refratária, asfáltico
baterias, Coadores, copos, canecas, conbruto, algodão em bruto, borracha era chas. capas para álbuns e para livros
bruto. 'orsuxita. benjoim, breu. cânfora. cálices, cestos, castiçais para velas,
siaolim chifres, ceras de plantas, ceras caixas para guarda de ibjetos, cartuvegetais de carnauba e uricurt. caca chos, coadores para chá. descanso para
da cavalo, crina em geral, cortiça em pratos. copos e copinhos de plásticoos
bruto. cascas vegetal;:, espato . ervas para soraetes, calxinhas de plásticl
e..ntratos oleosos, edopas para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
enuo'irr. i'011ap s, Unas vegetais, flores garfinhos de plástico para sorvetes fora
secas, grafRea, gomo em bruto, granito minhas dt plástico para sorvetes. discas.
em bruto, kieselghur, liquidoa de aiari. embreagen de material plástico, embaSUS, !anta cai bruto o-a paacissimente
lagens de matarlal plástico oasa sorve.
praparadaa. asinerios metálicos meei- res, estojos para objetos, espamas de
ras em bruto ou parcialmenta Caba. nylon esteiras; enfeites para automó.
toras. serradas e aplamadaL; vais, massas anti-ruidos, ascoadores de
mie?.., mármores em bruto, óxido de pratoa, funis, çseirmas para doces. fitas
manganes óleos de cascas s.egetais. para 'poisas, acas guarnições guarni.
cru bruto ou parcisimeute prepa. nições para porta-blocos. guarnições
pltimbaaina em bruto. pb
Para Lquidificadores e para .lmterieirap

1:..utas e legumes, gearnicêes de ma.,
teri.,, p lástico para uiçusilius e .?..i.)jeto...
quarr-ições para bosas •tiarlos. gaicaias
para cortinas. ferre laminados, fltáS.
ticos lanche:ras, mantepueiras, inalas
orinóis, prandedoses de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos pallteiros, pás de cosinha. pedras pomes are.
:JOS protetores para documeroos puxadores de água para uso domésaco
p orta-ccnos, porta-nique:s, aorta -notaa
porta-documemos. placas. rebites redi. N has. recipientes. suporte suportes pa.r.,
guardar nos. saleiro, tubos, tiuclas,
tubos para ampolas. tubos p ara se-in.
ges, 'travessas, tipos de mate r ial Plástico sar..las. sacos. sapu.nhos,
mes posai acondiclinamento, vau,s,
riras. colas a trio e colas são incluidas
em outras ciasses, siara borracna para
ccatumes, para marceneiros, para sapateiros, para vidros past, adesiva para
maar:ai plástico e aviera'
Termo n.° 742.187, de 28-3-66
Brada 'f-ansportes e Turismo S.
São Paulo
ela .i.se 15
Para cliatitigu:r: Artefatos de ceâmice
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro. aparelhos de chã, de ca'
de jantar, serviços de refrescos e de
âebidas a saber: abaPure3 d.e áttIPPãO.
açucareiros. apanha-moseas, "bacias de
1,orMa, bandeijas banais:as, biacciteiras
bot:jas, bules, caiateira, carocaa
.astiçais, chavenas. centros de mesa.
ompoteira. cubos, descansos de pose.
ana, eacarradeiras, espremedores Nitris
garra'ias. globos. 'arar neiras ¡aros jarrões, lavadedos, lavatórios leieiras. maçamtas de porcelana, mancegueiras. molheiras, ^ moriagas. palite:ros
edestais, pias, pires: polvilhadires:
porta-facas. pores. puxadores, rece ptáculos, saleíros; serviço de chá: taças
para café, travessas, terrinas, orinóis
vasilhas, vasos sanit; rios e xícaras
`nua° n.° 742.188, de 28-3-66
Brada Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas
berços Para mataborrao. borrachas para
colas, brochas para dasenhoa, cofres.
canetas, canetas :Inteiro. canetas para
deaenho, cortadores de Papal. carbonos,
carimbos, carlinbadores. colo para papel,
coladores, compassos. cestos para corrcaponit.'sicia, desenhadores, du plicadodatadores. estojos para desenhos.
estofos para canetas, estojos com ariana.
esouacfros, estojos para .bols, espetes,
esdletes cara papêis, huadoree, Eites
Para máquinas de escreve-,
,
grafites
;eira is:piastras. goma arábica, gramara.
dorcs, gnas em geral, lapiseiras. mc
auinas 'eira apontar lápis. minas paro'
grafitas Lanas para penas, máquinas de
esc rever, .náquina.s de calcular, maqui
sala de ec.nar, máquinas de multiplicar
-eclusa. ras p adeiras de borrões, stencils
wrcevefoo tiara oapis aeafuradorsP
mate-gato% porta-tinteiros. posta-caiu/1
isos, porta lápis, porta canetas, aorta

asara lairmsialra aS art"S

_ 1, • ; -1 •
Tareio n•" 7:.i.2.1r.n, de 2d-3-6f
:Siada 'non Tc riss e 1 ansi.
SZa Pala
1t4
Para dislinsuir ;-, rrn : .na e
guerra e caça: Allapsoas:
baionatas, canhões,
para caça, cartuclic.,,
tas, e .splosivos, espinpa /. drs, 1.1;;.s,
gos de artilicios„ metrali,adorï:
las. pólvora, -punhal
Temia -a.' 712.
sie .`).é
Brade Taansr, ortaa a T
.
São l'aults
( 5.na
raio ais iria
Nisitelsai lie
adia.s
decusaydaa: Argasraas a- a s ;
.
areia. azalejos, batente l.:alaa ares.
cos de camenta, flocos pa
talbus. (iin , ‘nlo. cel.
oluícc. cai.os,
z i .apas p
Z:11)W9 da cl..£e_irgr
ções
base
7.;
taras
.
(.. rir alON3.f. L1111'.1:105,
de ¡maçãs). lagos :agentas.,
Jante couíaa ta- e calor. sana lhas,
sas paro revestimentos ciparrs:so
&eiras para ao astriats.a, raos'acas.
Mitos tro base astalti
atar t aL
tornar imr,errnaabiliaantas
fias de Ci1112tc e cal,
gaio. produto::
;ia sob Lt ais t
para revt.,,tirrn eto
cutres como
v:snentação, psçaa crnamentala da
mento ou a2. a para tetos
papel oztae fo rar casas. taa. asas
ácidos para roo azoe consi suçaica, ssas
quetes, partas. portões, pisoo
para portas. tijolos, tubos cie conca:aos
telhas, tacos. tubos de vtatilaaísa.
ques cie cimento, vigas: aiaamenior s
vitrõs
Temo n.° 742.191, de 28-3-6(t
1.3aeda Transportes e Tur i sr,$) S.
São Paulo
Classe 12
Alfinetes, agulhas, botões. cadaaços so:s
chetes, cós, dedais elásticos para roupa!,
enchimentos, fivelas, golas, ilhós. influía,
zas de armarinhos, palas e presilhas
Têm° si.° 742.192, de 28-3-66
Breda T, ansportcs e Turisma
si,
São Paulo
lasse 23
Adere ,o iI
',natais prea,esc , iprecioaos e s,..a!: imita( Fies r.dkrec;c:;
pedras p,..eclosas
nos de metais preciosos semi prariosos
e suas bnitaçõi s, abancas,
isc,gos de .-.intasia de mieíai reciesa.,
balagardaus da matais Tosa:cisca as
serni-precios.oa !suadelas cie alceais
ciosos. Loa
met., aio:escoo
brincos cie meou pracaoso 12ia spreciosos, 'atiles de metais ar em
carteiras da metais precicoaa, sai) t;
de metais praciosos ou uiva-are( a' o
contas de metais prec:ooa caisciosos, ii 'a-iates
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação Seita de acerdo com o art. 130 do Códi go da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr O prazo de GO dias para o deferimento do pedido. ãurante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
, Nacional ..52, Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a CAllecaSâ.e de egistro requerida
•

lio da prata, fivelas de metais preciosos cafeteiras de metais preciosos, jóias
jóias tdls.5.lantejoias de metais preciosos. medralms de metais preciosos
temi-preciosos e suas imitações. paloas
de ouro pedras preciosas para ló ias. pedias semapreciosas para jóia péralas
e imitações de pérolas. pratos de meais precioaos. serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de !teor
de metal precioso serviços de refrescos
dr. metal precioso, serviços de safadas
de frutas de metal precioso. se av'ços de
Sorvete de metal precioso. talheres de
metais preciosos. turibulos de metal.
turma:ias lapidadas e vasta? de
Termo n.° 742.193, de 28-3-66
Breck Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
Classe 14
Vidro comum. 'animado, trabalha&
em elidas as formas e preparos vidre
enatai para todos os fins, vidro induz,
tilai. com telas de metal ou compus,.
Çezi; ospectu:-.: ampolas. aquários. as.
cadeiras amiotarizes. bandeias cubata:3 aadinhos. cântaros. cálices. .centre
dc mesa. cápsulas. codua, espelhos as.
Lias. aarratões graus (diabos. haste
larrns. tardinairna. lizareiros mamada:
iras, inanteguela. a pratos, pires. porta.
¡óias. paliteiros, potes, pendentes pedea.ais, saladeiras serviços para cc.
fresco. saleiros. tubos, tigelas. traves.
vaws vasilhames vidro para vi'
aracas, vidro para relógios, varetas,
vidro para conta-gotas. vidio para
automóveis e oara bara-brisas e
atearas
Têm° na' 742.194, de 28-3-66
Brada Transportes e Turismo S. A,
São Paulo
Classe 9
Instrumentos musicais de corda e suas
vtes: v:olão, lira. órgã.o hamomos
cravos. espinetas. citaras; violinos: vio.
las; harpas: pianos; violoncelos; contrabaixos. banodlins; rabecas: guitarras.
Instrumentos musicais de sopro:. metUi.
licos ou nao e suas partes: baritonas.
sax-trompas. saxofones. trombones de
pistão: clarins; trombetas; cornetins;
ciar:netas: pifanos; flageolets: flautas;
eboés; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaita.; de . bôca, ocarinas; chara.
melas: outros instrumentos musicais:
gaitas de fole; harrooniuns: adufes: sem.
tonas: harmônicas e 'castanholas
Trino ra° 742.195, de 28-3-66
Preda Transportes e Turi gma S. A
Sc,
ã Paula
Classe Ir
Para tf stin ,.-„Iii r os seguiiies di agos
fins cir:••• gitos, hospital,Ires c curativos
. ..e. homens do.:
em relação a satide d C
cin:mais: Esparadrado, preservativOs
s-iadas ti-lig.:dares. luvas il-clAras;
'„as para água quente e gelo; cintos
timhcliciiis • ataduras; eanulas drmso;
s,, r ; rigas, niásearas para, cloroforraisar
te, idos impermeáveis para 11.80
hOspitalar
•

Térmo n.° 742.196. de 28-3-66
Brada Transportes e Turismo S. A.
Sãd, Paulo
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie
cutelaria em geral e outris artgos de
metal a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas. oaixelas.
oandeljas. bacias, baldes, bimbomeres;
Pules; cadinhos. cadeados, castiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides.
chaves: cremones, chaves de paratusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
mem.!, chaves de tenda chaves isglésa.
cabeções, canecas. aipos. cachepots.
centros de mesa, aoqueteleiras caixas
para acondicionamento de ai mentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cateteiras, conchas coadores; distintivos. do-'
macaças; enxadas, enxadões. esferas.
rimares. esgu.chos, enfeites para arreios
estribos. esteras para arreios. espuma.
(Jeiras; formões 'vices. ferro pare -urrar
ferrolhis, facas, facões, te' hafuras terro comuna a carvão. tern:eiras.
unis ftarsaaa para do-es. freios nata
estradas de ferro. frig.deiras: 'ganchos.
grelhas garass, ganchos para quadros
,tonzis para darrunens: insignms: limas. lâminas, liroreiros. latas de lixo:
!arras• machad:nbas. molas P ara Porta.
molas para veneziaaas. martelos daretas. matrizes: navalhas; puas: pás. pregos, parafusos, picões, porta-gélo; aoseiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
paridas, roldanas, ralos para p:as. rebites, regadores; serviços de chã e café
serras, serrotes. sachos. sacarrolha: te.
ouras. talheres atlhadeiras. torqueze,
-enazes, travadeiras, telas dt arame: torneiras, trincos. tubos para encanamento
trilhos para lanas de correr. taças.
• ravessas. turíbulos: vasos vaailharnes
e verruma
Têrmo n.° 742.197, de 28-3-66
Brada Transportes e Tueismo S. A.
São Paulo
Classe 49
Para distinguir: álbuns para recortar e
armar; brinquedos em tonna de animais
e de pessoas. bolas, balões de brinquedo. baralhas de cartas, bilhares, bonecas, bonecos, brinquedos mecânicos
brinquedos em forma de instrumentos
musicais, brinquedos em forma de 'ar.
mar, brinquedos em forma de ferramentas, bolinhas de vidro para brinquedo. brinquedos de borracha com e sem
assovio, cadeiras de brinquedos. cal.
eados pala bonecos carrinhos. casinhas
,te brinci p edo, chocalho e brinciardos de
.
_ corda
—
Termo n.° 742.199, de 28-3-66
portes e Turismo S. A
d., "
São Paulo
Ca:se 48
!?;`. 1".. 11 , 81Ingirr: Perfumes, essCrielas. ex•,, ,ntos. água di colôn a. água de toucai:adm. água de beleza. agua de quina.
ti,:a de rosas. agua de alfazema. água
;n-re kart-in loções e tônicos para os
para a pele. brilhantina. banidolina. - batons", co,meticos. fixadores
Pra LI!

de penteados, petróleos. óleos para os
:abeto. crave rejuvenescente, cremes -gordurosos e pomadas • para limpeza da
pele e "enaquilage - depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pé de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cibos e olhos. carmim . para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos. penteG. vaporizadores de parttime. esceivas para dentes, cabelos. unhas
: cilios. saqu:nhos perfumado. prepara.
dos em pó. pasta. liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas. chesolventes e vern:zes, removedores da cuticuia. glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas.
raios e pintas ou s,nais artificiais, óleos
para a pele

Termo a.° 742.203, de 28-3-66
Ereda Transpol tes c Twisino 8,
São Nulo

A.

IrBREDA
7
,TRANSP O RTES E

TURISMO!'
Classe 33
Titulo

•

Térmo n.° 742.204, è.e 28-3-66
Breda Transportes e Turismo S. ,)À.
São Paulo
• Clasre lb
Para distinguir: Amido, arei). azul da
Prassia, alvaiade de zinco. abrasivoa
algodão prepaeado para limpar met:ta,
detergentes, espremacetea, extrato
anil fécula para tecidos. fósforo:,
céra e de madiru. g goma para
deria limpadores de luvas. liquidas cíe
Termo n.° 742.198, de 28-3-66
branqueai tecidos, liquidas siara
orada Transportes e Turismo S. A. "as para roupae e mata ôlecri paio rem.
São Paulo
Pas. °lema, aleos para limpeza de
Classe 50
ros, pós de brz,naueat roupa, caba:a.a.,
Representações
de sódio. anda caustica sabão em LsÚ,
sabão comum ,z,t,nç, de ettfregur e
Tarrno n.° 742.200, de 28-3-66
ponáceos tijolos de polis. e
Brada Jaranaportes e Turiano S. A.
Têrtno n.9 742.205, de 28-3 66
São Paulo
Freda Transportes e Turismo S. A.
Classe 47
São Paulo
Para dist:nguir combustiveia. lubrificanClasse 45
tes, substâncias e produtos destinados à
mudas para a agricultura, a hoiticultura
iluminação e ao aquecimento: alam
e a floricultura. Flôres naturais
motor, carvão a gás hidrocarboreto
Termo 9 742.20a,, de 28-3-66
gás metano, butano t propano. gás engarrafado, gás liquefeito, gasolina, gra- Breda Transportes e Turismo S. N.
São Paulo
xas lubr:ficantes, óleos combustiveis.
Classe 44
óleos lubrificantes, óleos destinados 9
iluminação e ao aquecimento óleos para Acendedores para cigarros, boquilhas,
cactambos; cigarrilhas; charutos; bolsa!
amortecedores, petróleo e querosene
para turno: fumo eia crtrela: charuteirasy
Tarrno n.9 742.201, de 28-3-66
cinzeiros; cigarros; caarutilhos; cigara
Brada Transportes e Turismo S. A
reiras: cortador de pantas de charutos:
estojos para cachimbos apara isqueiSão . Paulo
ros; filtros para piteiras; fostoreirasy
Classe 31
:squeiros: piteiras; rapé e tabaco
Adesivos para vedação, anéis para vedação argolas para vedação, arruelas
Têrmo n.9 742.207, de 28-3-66
para vedação: barbantes. barracas de
3reda Transportes e Turi..mo S.' A,
campan:ia, betume pare vedação, buSão Paulo
chas para vedação, bujão (rôlha para
Classe 41
tarraxa); cabos, canaletes, cordas, cor- Alcachofras. aletria, alho, espargos,
déis cordoalhas, cordões, correias de açúcar. alimentos para animais, acutile,
trai-omissão de tôda espécie: enxár- amendoas. ameixas, amendoim. araruta,
cias, esferas para vedação: fitilhos pare arroz, atum, aveia. avelãs, aze:te azei.'
amarradias. forros para vedação, fugatonas banha, bacalhau. batatas, bala
las a: gachetas. !untes para vedação:
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
lonas, lonas para freios de velculos:
em pó e em grão, camarão, canela,
mangueiras, massas para vedação, mo- café
em
pau
e em p6, cacau. carnes, chã,
Ine• pare vedaetiu; palhas: tampões para
caramells chocolates, confeitos, crava
vedação (fins não medicinais), tendas
cereais, cominho, cretne de le:te. CYCIIICS
t as para vedação, tubos para vedação.
tubulações para vedação; válvulas para alimentIclos, croquetes, compotas, cano
gica coalhada, castanha, cebola, concitÇ
vedação
mentos para alimentos, colorantes,
Tann on.° 742.202, de 28-3-66
chouriços, dendê. doces, doces , de
Br.da -Pn.nsportes e Turt,i..c., S.. A. ras. espinafre essênc:us alimentarea. ene,
padas, ervilhas, erixowas, extrato de to'
São Paulo
mate, farinhas a l ananticias, lavas fê
ODSS2 32
Paia dist again Almanaques, aqendas cuias, flocos, farelo, fermentos. feilan
inuários, álbuns !mpressos, boletins es. Egos. frios. rruraa e crie
taleigos. edições impressas. revietas. 6r. talizadas. glicosc. gora. , d... mreacaa. gaia
gãos de publicidades. programas radio- duras, grânulos. grão de bici gabara,
fônicos. rádio-televisionadas. peças tea. goiabada. gaiatas, hem, doce larnm
tra . s e cluematográfica.a programas mate. hortaliças. !agastas, lin g ilw !Ate
circenses
condegszido, Ie;te em pó. Pr.. ,• C Chi,
Iti,Cn

11.
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Publicaçava feita, de acôrdo com o art. 130 do Código de Propriadade Industrial. Da date da publicrmao começará
a correr o prazo da GO diati pare o dzierimento do pedido. Durenta esse pi azo podaram apresentar suas oaosmões co Departamento
aia
i, Nacional da Propriedado Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a C3=23.5ãO do registro ta:muerte/o
Coriscava, lentilhas, linguiça, louro, mascas alimentícias, mar iscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarráa, mas3a de tomate. mel e melado, mate, mas,
sas para na'smaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, na
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
ges, paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pick/ea, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas pudins,
quaijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, Saga, sardinhas.
uancluiches, sorvetes, saci de tomate e de
frutas, mamadas tapioca, tâmarasptalha.
rim, tremoços, tortas, toatas para ali.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n." 742.208, de 28-3-66
!3rada Taansportes e Limam() S. A.
São Paulo .
Classe 40
•
Ed6vels em geral, de. metal, vidro, de
aça. nadciara estofados ou não, iSICILIL',Ve móveis para escritórios: Armários,
armaria: para Sanhelro e pp sa roupas
usad is, almofadam acolchoadas para
csaóveam bancos, balcõea, barquetas,
Faar.dejas damiciliarea, berços, biombos,
cadeirca, carrinhos para chá . e eafé,
tonaintos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
tonjuntos para terraços, jardim e praia.
conjunto a de armários e gabinetes para
Coaa
.a• e cosinha, camas. cabides, cadeira:
giratórias, cadairas de balanço, caixas
rádios, colchaes, colchetee de molas.
allaaenram, divisões, silvars, damotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estanMa, guarda-roupas, mesas,
ma:saia:as cusainhar para rádio e talava
cio. tamalashas apara televirao. moldura:Pear. CaMarer. p oeta-retratam pcatmtnas.
poler=s-camas, prateleiras, portas-chapausa amfáa aofáe-camas, travesseiros e
vitrines/
Tarrao is." 742.209, de 28-3-66
3reda Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
Classe 39
Para distinguir: Artefatos " de borracha.
borracha, artelataa de borracha para
vaia-aioa . artefatos da borracha can in.
eluidos em outras classes: Arruela.:,
gelas, amortecedores. assmatos pare CO..
aleiras, borrachas para aram batentes de
cofre, Luchas de etiabilizz., dor, 137-achas,
isuclias para lumaio, batenSa de parta.
chassis. bicos para
batessze
araçadeiras. bocais. Isaeaa para te.
àfazes, borrachas para carrir.zas industaiaia, borracha para amozteceaores
bainha; de borracha para rédeas, cochila
de motor, câmaras de ar. chupetas, corda:tu massiços de borracha, cata; para
keramensas, chuveirts, calços de bar
racha, chapas c centras Ca mem, cordas da borracha, capaz/13a de borracha
param entro de mesa, caliça-a ale borracha para máquinas, capa: de borracha
para freios. dadeiraa, desentapideiras
discos de mesa. dsacanzo arma pratos.
encostos, emboloa, ocsamiclams. estrados
esponjas de borracha em auabraiacras
para arneiros, fios de borracha Ileas
karmas de Lanadas, guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos.

laaciieias para escolares, lâminas de cosinaa
nanas de m t :tas. tealsas
cana, caldos de frutas: gua:-ariá:
borracha para degraus, listas de bor- rosto e banho, toalhas de mesa. toaracha. manoplas, maçanetas, prateio- lhas oara ;amar toalhas oura chá e coai, rehrigaranres: soam al.roaas ;sara
raia-estam;
res para pára-lamas, protetores de cata . toalhas cara oanquetes. guarniTèrmo n.° 742.217, de 28-3-66
para-choques, pedal do acelerador. pe ções nata cama e mesa, teallunhas
Brada Transportes e Turismu S. A.
dal de partida. paras para businas,
P cobre pao
São Paulo
pratinhos, pneumáticos, pontas de borTann° n.° 742.212, de 28-3-66
Classe 7
racha para bengalas 'e muletas, rodas Brada Transportes
riamo S. A. Máquinas e uterssitios para serem usa..
massiças, rodizios, revestim e ntos da
São Paulo
das exclusivamente na ag acultura e
borracha, rodas de borracha para mó(_.lasse 3b
horticultura a saber: arados abridores
veis, sanfonas de vácuo suportes de Para distinguir: Artigos de
vestuários de sulcos, adubadeiras, ancinhos memotor saaaras do oedaI do breque. re. 2 roupas feitas em geral: Agasalhos,
sembaio e isolador, suportes. semi.. aventais. al p argatas. anaguas. blusas. cânicos e empilhadores combinados,
pneumáticos, suportes de câmbio san. ataras. botinas, blusões, boinas, baba. arrancadores mecânicos para agricullonas de partidas, saltos, solas e solados douros. bonés. capacetes, carolas, cara. tura; batedeiras para ceerais, bombas
de borracha. surdinas de borracha para .puças. casacão, coletes, capas, chales para adubar, aeifadeiras, carpideiras
aplicação aos aos telegráficos e telefô- zacheco/s, calçados. chapéus. cintos ceifados para arroz, charruas para aorinicos, trovadores de porta, tigelas antas. combinações. corpinhoa calças achara, culaYadores, debulhador-es,
tigelas, tampas de borracha para calva ie senhoras e de crianças. calções, cal destocadares, desentegrad.omm esmaaaOtas, tiras de borracha para elabora. naitis, mantas, mandrião mantilhas. pa- dores para e agricultura escarrificado.
ao de substâncias ouimmas
.;as. camisas, camisolas camisetas. res, enchovadeiras, facas para máquicuecas. ceroulas, colarinnos. cueiros nas agricelas terradeiras, gadanhos,
Térrno n.° 742.210, de 28-3-66
;alas.
casacos, oainelos. dominós, achar- garras para arado, grades de discos
Brada Transportes e Turismo S. A.
-Aes, fantasias, fardas para ealitares, co. ou destas, máquinas batedeiras aara
São Paulo
egiais, fraldas galochas, gravatas, qC7- agricultura máquinas inseticida p maClasse 38
-as.
logos de linuerie, laquês quinas vaporizadoraM máquina; de
Aros para guardanapos de papel
u
iras.
figas, lenços, -untais, meias. fundir, máquinas niveladoraa de terra,
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
máquinas perfuradoras para o eariaulpara retratos e outógrafos, balões (ex- mós, palas, penhoar, pu,ovez. palermas, tura, máqcinas d plammar, motoclaarieugas,
pouches.
polainas,
pijamas,
puceto para brinquedos) blocos para
ruas, máquinas regadeirac, ff/aguarias de
co rrespondência, blocos para cálculos aflora p erneiras, quimar,as, regalos. roçar, de seu-es,':; para asaaltara de
-ol-xt.
de
chambre, roupão, soaretudos
blocos para anotaçaies, bobinos, brochutorquir. de triturar, de esfarelar terra,
ras pão impressas, cadernos de escre- q uspanaórios. saídas de banao, sandálias para irrigação, para matar foamiaam e
matares,
aborte
sungas.
stolaa
ou
dada.
ver, capas para documentos, carteiras,
outros Macios, para borrifar e r221Veilo
toucam turbantes, terans, unif'ormes
caixas de papelão, cadernetas, caderzar
desinlatantes, para adubar aara
e vesCan
nos, caixas de cartão, caixas para pa
agitar e espalhar palha, paro colher
pelaria, cartões de visitas, cartões c0nino n.° 742.213, de 28-3-66
algodão, para colher cereais maquinas
merciois, cartões índices, confeti, car- Brada Transportes e f t L'Ino S. A. amassadoras para Sins agrícolas, de
São Paulo
tolina, cadernos de papel melimetrado
cortar árvores, para espalhar, erra ca.
Classe 34
e em branco para desenho, cadernos
pinar, máquinas combinadas para scCortinas, coganados e passadeiras
esclares, cartões em branco, cartuchos
mear e cultivar,, de desbanar, para ende cartolina, copas planográficas, casacar, máquinas e ancinhos para forraTermo n.9 742.214. de 28-3-66
dernos de lembrança, carretéis de pagens, máquinas toscadoras ordenadoBrada
Transportes
e
Turisma
S.
A.
pelão, envelopes, envólucros para charas mecânicas, raladores mecânicos, roSão Paulo
rutos de papel, encadernação de papel
los compressores para a agricultura
Classe 35
ou papelão, etiquetas, falhas indicas.
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
fólhas sle celulose, guardanapos. livros ....ouros e ptles preparadas ou não, ca- marcadores de terra, tosadores de gracão impressos, livros fiscais, livros de nurças, couros, vaquetas, pelicas, e ar- ma, tratores agrícolas, válvulas para
contabilidade, mata-borrão, ornamentos efato dos mesmos: Almofadas de coumáquinas agrícolas
de papel transparente, ,protos, papeli- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
nhos, papéis de estanho e de alurninio. hicotes de couro, carneiras, capas para
Taram n.° 742.218, de 23-3-66
papéis sem impressão, papéis em branco álbuns e para livros, embalagens de Brada Transportes e Turismo B. A.
couro,
estojos,
guarnições
de
couro
para
para ferrar paredes, papel olmaço com
São Paulo
ou sem pauta, papei crepon, papel de automóveis, guarnições para porta-bloClasse 8
seda, papel impermeável, papel encerado os, malas, maletas. porta-notas, porta- Para distinguir os requintes atizigas
papel higiênico, pope! Impermeável chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras tricos: Rádios, aparelhos de ieievisão,
para copiar, pape/ para desenhos, pa- de couro, rédeas, selins, sacos para via. pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparepel para embrulho . impermeabil:zado gem, sacolas, saltos. solas e solados lhos de refrigeração, enceradeira:, astirantes para arreios e valises
piradores de pét fágões, fornos e fogapapel paro encadernar, papel para esTérmo
n.9 742.215, de 28-3-66
crever, papel para imprimir, papel pareiros elétricos, chuveiros, aquecedores,
Turismo S. A. balanças, ferros elétricos de engomar e
rafina para embrulhos, papel celofane. Brada Transportes
passar, bafedeiras, coqueteleiras, enfareSão Paulo
papel celulose, popel de linho papel
medores li quidificadores elétricos, máClasse 42
absoryente. papel para embrahar tabaco, papelao, recipientes de Pa pel 0- Para distinguir: Aguardentes, aperiti. quinas para picar e moer legumes e
setas de papel, rótulos de papel. rolos vos, an:z, bitter. branda+, conhaque. cer- carne, resistências elétricas, fervedorw,
de pamc-1 transparente, sacos de papel vejas ternet, gené,ra. gin. aumel, lico. estufas, ventiladores, paenlas e bules
serpentinas, tubos, Postais de cartão res. nectar. puni , pipermint. rhum elétricos. refletores, relógios de ar resucos de frutas sem álcool, vinhos, ver frigerado formas elétricas, máquinas
e tubetes de papel
fotográficas e cinematográficaa. cammouth vinhos espumantes vinhos
Têm° a.° 742.211, de 28-3-66
•
oamhas elétricas, garrafas térmicas, requinados a tvh:skv
Brada Transportes e Turismo S. A.
gadores automáticos, lâmpadas. apareTarmo n.° 742.216, de 28-3-66 — lhos de luz fluorescente, aparelhos de•
São Paulo
Brada
Transportas
a
Turismo
S.
A.
;Massa 39
amrilinicacâo interna, esterilizadores coaSão Paulo
Roupas •branaas. cara cama a mesa:
lansarlores, bobinas. chaves elétricas.
(:lasse
43
&acachoados nata camas col:uas
-comi utadores. interru ptores, tomadas de.
tares. s (Tegões fronhas qua.dana Refrescos e áqua naturais e 'artificiais corrente hisivel aparelhar • fon-vara iicos
Pos iGÓs borde .i s iaaos ao tralhas usadas como bebidas a saber. Aguas e clnematdgrágicos, filmes revelados.'
lençóis mantas Dure -amas
riar, g asosas naturais ou 7rtificiais: caldo
hinõeulos. 6culos. aparelhos ' de aproai-
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MARCAS DEPOSITADAS
o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
Publicaçao feita de acórdo com
do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
60
dias
para
o
deferimento
correr
o
prazo
de
a
registro requerida
Naeional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com e eaftesseo do
1nM

•

suspensórios, saidas de banho, san3álias,
Termo n.9 742.231, de 28-3-66
caminhões
mação. abatiours e lustres máquinas nhonetes„ carros ambulantes,
de
susteres,
shorts. sungas. stolaf3 ou siaclui
União
Sul
Americano
carros, tratores, carros-berços, carros- Filex S. A.
para lavar roupas para uso
toucas. turbantes ternos. uniformes
Produtos Elásticos
domestico tanques. carros-irrigadores, carros, car.
e vestidos
São Paulo
roças, carocerias. chassis, chapas cirTermo n.° 742.221, de 28-3-66
Termo
n.°
742.239, de 28-3-66
culares para veiculós. cebos de veiculo!
Indústrias Royal Ltda.
carrinhos para maquinas de escrever
J . T. Bake rChemical Company
Cana
Estados Unidos da América
corrediços. para veiculos. direção desligadeiras. estribos, escadas rolastes e:e

Iria7Brasileira

autores para passageiros e para carga
INDÚSTRIAS
Classe 34
engates' para carros eixos de direção Para distinguir: Tapetes, capac!ios, pas, ROYAL LTDA.
treina. tronteiras para veicnios. guiclac sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
panos para assoalhos
motocicletas. motocargas. moto turgões
Nome comercial
Têrmo
n.° 742,232. de 28-3-66
Classe 1
para-choque.,
ónibus.
manivelas, navios,
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões Filex S. A. União Srl Americano de Produtos químicoa industriais • dessecanTermo n.° 742.222, de 28-3-66
Produtos Elásticos
tes, agentes secantes à base de pentõrodas para bicicletas, raios para biciele.
Viação ."Novo Elo" Ltda.
São
Paulo
eido fosforoso
reboques,
radiadores
para
veicuios
São Paulo tas.
—
rodas para veiculo!, selins. tricides. tiTermos
ns.
742.237 e 742.238, de
POIMR
rantes para veículos vagões. velocipe
28-3-66
Incl. B
ri
des. varetas de controle do afogador e
Companhia Swift do Brasil
acelerador tróleis troleibus. varaes de
carros. toletes p ara carros
Classe 34
Classe 33
Para distinguir: Tapetes, capachas, pasTermo
n.° 742.227, de 28-3-66
Titulo de estabelecimento
Filex S. A. União Sul Americano de sadeiras, carpets, linóleos, oleados e

GRANUSIC

Ltsile1

RISP

Termo n.° 742.223, de 28-3,66
Files S. A. União Sul Americano de
Produtos Elásticos
São Paulo

Produtos Elásticos
São Paulo

panos para assoalhos

Indústria Orasileira

Termo n.° 742.233, de 28-3-66
Filex S. A. União Sul Americano de
BARALHO
Produtos Elásticos
Classe 41
Ind. Brasile/ ra
São Paulo
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
CASSINO
açúcar. alimentos para animais. amido,
INTralv:LEIPLA
.0 MUNDO
amendoas, ameixas, amendoim. araruta
Classe 34
atum, aveia. avelãs. aze'te azeiPara distinguir: Tapetes. capachos, pasarroz,
Ind.
Classe 34
banha, bacalhau. batatas. balas,
sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
tonas
Para distinguir: Tapetes, capachos. paspanos para assoalhos
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
Classe
34
sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
Térino n.° 742.228, .de 28-3-66
Para distinguir: Tapetes, capadiss, pas- café em pó e en, grão. camarão. canela.
panos para assoalhos
pó, cacau carnes. chá.
—
Filex S. A. União Sul Americana de sadeiras, carpets, linóleos, oleados e -m pau e em ilares, confeitos. cravo
Termo n.° 742.224, de 28-3-66
:aramelis choc e
panos para assoalhos
Produtos Elásticos
Filex S. A. União Sul Arnerizano
ereais cominho:creme de leis. cremes
São Paulo
Termo n.° 742.235, de 28:3-66
Produtos Elásticos
limenticios. croquetes, compotas. canFlamina Calçados Ltda.
Slo Paulo
jica coalhada. castanha. cebola. condimentos para alimentos colorantes,
São Paulo
PIF —PAF
ASTRAL
7houriços. dendê. doces, doces de fruInd. Brasileira
Ind. Brasileira
pspina Ire essenc:as alimentares, emFLAMINI A

Brasil ei n

CA li!),

Classe 34
Classe 34
Para distinguir: Tapetes, capachos. pas- Para distinguir: Tapetes, capachos, passadeiras, carpets, linóleos, oleados e sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
panos para assoalhos
panos para aásoalhos
Termo n.° 742.225. de 28-3-66
Termo n.° 742.229, de 28-3-66
Filex S. A. União Sul Americano de Filex S. A. União Sul Americano de
Produtos Elásticos
Produtos Elásticos
São Paulo
São Paulo

AZ E

coas

Ind. Brasileira

BAÇ AR
Ind.. iile,r

•
Classe 3aistinguir:
Tapetes,
capachos,
pasPara
Classe 34
sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
Para distinguir: Tapetes, capachos, paspanos para assoalhos
sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
Termo n.° 742.226, de 28-3-66
panos para assoalhos
Viação "Nóvo Elo" Ltda.
Termo n. 9 742 230. de 28-3-66
Filá S. A. União Sul Americano de
São Paulo
Produtos Elásticos
NOVO ELO
Ind. Brasileirtst

São Ritilo

CESTINHA

í:

Para distinguir Veiculo:- e -uas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.

,

Ind. Brasileira
Classe 34

tecedores. alavancas de cambio. braços Para distinguir: Tapetes, capachos. pasbreques, braços para veiculos. bicicle, sadeiras, carpets, linóleos, oleados e
panos para assoalhos
agi, carrinhos de mão e carretas, cami-

Trs LTDA

Nome comercial
Termo n.° 742.236, de 28-3-66
Flaminia 'Calçados Ltda.
São Paulo

nadas. ervilhas. enxovas. extrato de toé.nate. farinhas alimenticias. tavas féculas, flocos, farelo, fermentos teaão
1. .gos trios. 4 rutas secas naturais e cris,alizadas. glicose goma de mascar gor'luras. grânulos. grão de bici gelatina.
g oiabada geléias. herva doce herva

nate. hortaliças lagostas. linguas leite
.onclensddo, le:te em p6. legumes em
-onserva. lentilhas. linguiça louro. tras;a alimenricias mariscos. manteiga.
nargarina. marmelada macarrái masClasse 36
Ra de tomate. mel e melado, mate masPata distinguir: Artigos de vestuários ;as para m:nnaus. molhos. moluscos.
e roupas feitas em geral: Agasalhos -nostarda. mortadela, nós moscada. noaventais. alpargatas. anáguas. blusas
óleos comestiveis. ostras. ovas.
horas. botinas. blusões. boinas baba ,ães , paios pralinés pimenta pós para
doutos bonés. capacetes. cartolas. cara
udins pickles. peixes, presunros. na,
atiças casacão. coletes. capas. chales p
ês petit-pois pastilhas. pizzas pudins;
cachecols.' calçados. chapéus. cintos menos
'rações balanceadas para anicintas. combinações. corpinhos. calça!
mais. requeilões. sal. sagii sardinhas,
cal
calções.
de
crianças
de senhoras e
sanduiches. sorvetes, saci de tomate e de
;as. camisas. camisolas camisetas
rimaras. talhacuecas. ceroulas, colarinhos. caleiros amtas. torradas tap:oca.tortas
paro alisaias. casacos, chinelos dominós. echar rim. tremoços. tortas.
mento . de animais e aves, torrões
nes tantasias. fardas para malteses cotoucinho e vinagre
o-'ais. fraldas galochas. gravatas. qor
Classe 46
ros. (nos de !ingeris. lagustas. leques
da
Invas. ligas, lenços. mantas metas Para distinguir . Amido. anil. azul
maiôs. mantas. mandrião. mantilhas. ria- Prússia, alvaiade de zinco abrasivos.
metais.
.etós. palas. penhoat pulover Pdit•itras algodão Preparado para limpar
detergentes espremacetes, extrato de
i•pucias, pouehes. polainas oitamas
de
perneiras. onimonos.. regalos anil. fécula para tecidos. fósforos
lhos,
de
madeira,
goma
para
tavane
era
robe de chambre ronpão. sobretudos

FLAMINIA
Indlietria Brasileira
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Publicaefto feita de acdrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicacto começa.rá
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante essz, prazo poderdo apresentar suas oposiciies ao Departfmen áj
' Nacional da Propriedade Industrial aquêles * que es julgarem prejudicados com a notse-assãO da t?egátro retátwr1d...9

desta. limpadores de luvas, líquidos de
bninguear tecidos agudos mata-gordu
saci pala roupas e mata óleos para rota
pas, oleina óleos uara limpeza de car
ros. Pó , de 'utanquear roupa, sal.car,
de sódio. soda caustica, sabáo em fm
sabá° comam. sabão de est sestat e sa
ponáceos. miolos de polir e verniz
'ara caicados
Tês= n.9 742.24C, de 28-3-66
Monsanto Company
.Estados Unidos da América

RAM OD
'Classe é
Adubos, ácidos sanitários, água desin
Petantes e para fins sanitários. apanha
tnõsca e insetos Ide, goma e papel ou
papelâol. aicalis bactericidas barats
cicias- carra paticidas cresol, cresorali
na. creosoto desodorantes ,..!as Optar,
tes. defunadoses. exterminadoms
pragas e nervas daninhas esterelilan
tes, embmcacões vara animais cozer
toa. farinha de ossos. fertilizantes st.ts
kirmicidus. tungicidas rum oan
Ica. g'icose para fins veterinários. gu,-,
aos herbicidas I nsesilugas. larvicidas
microbicidas, medicamentos para mu
Inale, aves e peixes. óleos desinfetantes
e veterinários. petróleos sani tárItas •
desinfetantes ParY!t tumeciatório- ts6s
inseticidas parasiticidas. fungicirlas
de si n feta n tes. p re p araçetes e orodutoi,
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios ..are
fins veterinários. calsôes veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricola,
borticulas samtrias e veterinários. sul
fatos su p erfostatos, vacinas para ave
e animais. venenos contra insetos. am.
mais e hervas danirMas
Têrmos na. 742.241 e742.243, de

28 - 3 - 66
'Ciurovião" — Comércio de Metais

Nobi es Ltda .
São Paulo

de ouro pedras preciosas para ióias. pedras semi-precrosels para jóia pérolas
e Mutações de pérolas. pratos de metais preciosos, serviços de chá e de café
de metais p reciosos. serviços de licor
de metal p recioso. serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de saladas
de frutas de metal precioso, seiarços de
sorvete de metal precioso, ta:aeres
metais p reciosos, ruribuios de metal
turtnalinas lapidadas e vasos de
metais preciosos

Classe 4
Para distinguir minérios em bruto eu
parcialmente trabalhados
Classe .ts
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado aço pálio, aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
trabaihado,
manganês, bronze em p6. bronze cio
narra em tio, chumbo em bruto pu
Parcialmente preparado cimente metálico, cobalto bruto co parciaimente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
parcialmente rrabaisado. ferro era mut(
em barra, terso manganês. ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente traba
tilado gusa temperado gusa maleável
lâminas de metal, lata em tólra latão
em tôlha . latão em chapas. latão
vergaihões. • ligas metálicas, baralhas
magnésio, manganês metais não caba
lhados ou parcialmente trabalhados me
tais em Massa metais estampalos,
metais para olia. rstque
z,nco

Classe 13

e suas imitaçôes. alianças, anéis, artigos de 'antasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos bandeias de Metais preCiosos. berloques de metal preciosos
brincos de • metal precioso ou semit‘sreciosos, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares

de metais preciosos CM semf-preeiosns
.tontas de • - metais 'Preciosos. Cah O.S de

aos :Ies- emnto blocos para pavimentasão. calhas, cimento, cal. cr6. -Mona
-solantes caibrus. caixilhos: COILUIRM
chapas para coberturas. caras -!aque.
-rasas de de c zare para esmos edifica.
;Cies premoldadas, estuque, emulsão da
vise asfaltara. estacas. esquadrias estruuras metálicas para construções. lama.
, as de metas ladzilhaa, laMeris, luvas
le função lages. lageotas. material isco
ante contra frio e calor mandras, massas para revestimentos de paredes. na-feiras :sara construções mosaicos. oro-lutos de base astáltico. produtos para
ornar im peraleabilizarstes es argamassas de cimento e al hidráulica. padrealho. produts betuminosos impermeaml izantes li q uidt ou sob outras ninas
'vira revestimentos e outras como nas
s imentaçâo, p.ças ornamentais, 6e talvento ou gesso para tetos e paredes.
rapei para torrar casas massas anti'ridos para 1 so nas construções par.
vieras. portas portões, pisos. coleiras
:Iara partas. diolos, tubos de cotacreto
telhas. tacos, tubos de ventilação ,aolues de cimento
•1 o. vigamentos
vitroSa
Urino n.° 742.247, de 28 - 3 - 66

Próspero Antônio Belizia
San Paulo

• JOALHERIA S ARA
S;o Paulo—Capital
.,lasse 13

Titulo de estabelecimento
Têrmos as. /42.250 a 742.254, de
28-3-66
Indústrias Madeirit S. A.

São Paulo

Térmo n.° 742.246. de 28-3-66
Tecnocal Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

Nome comerclã
Têrmo in. 9 742 249. de 28-3-66
(Prorrogação)
Chimica Sumi Ltda,
São Paulo
Prorrogaçao

PIRTAFORMATO
CHUIreil BAROEL

LTDA
-Cosas. diamantes' la pidados. fio de.Ourc
São Paulo
Ido de nrata, fivelas de metais Prado,
os cafeteiras de . metais preciosos.. jÓitas
-jóias falsas lantei p laS de metais praClasse 2
Cosas. !sedalhas lie metais 'Preciosos Para distinguir: produto veterinário
irnit'açees.'Dà1P-9s

Classe 16

Pare distinguir: Mate-mas para constru
;ões e decorações: Ai aamassas. argila.
areia. azule;as, batentes. balaustres. blocos d . cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento. cal. cré, chapas
solantes. •- caticilbos, colunas.
chapas para coberturas. caixas dágua.
:a xas de descarga pare etiins. edificaões prsmoldadas. estugue. emulsão de
base asialtico, estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções. lama
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de 'unção, iagea, lageotas. material iso'ante contra frio e calor. manilhas, massas para rev stimentos de partdea ern3lei ras para construções. mosaicos. prolutos de base astáltico. produtos para
Têrmo n 9 742.244, de 28 - 3 - 66
Tecnocad Comércio e Indústria Ltda. tornar impermeabilizantes as argarnas
sas rie cimento e cal, hidráulica. padre
São Paulo
gulho, produtos beoratinosos. impermea:
-elizantes Imitidos ou sob outras formas
para revrstimento e outros como na paJianentação, peças ornamentais de cinento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas, massas anticidos para uso nas coastruções. parmictes. portas. portões. , pisos. sole,ras
para porras, tijolos, tubos de, concreto
telhas, Mem, tubos de vtntilaçáo. tan
ques de cimento, vigas. vigamentos e
vitrôs
•

Adereços de metais preciosos ..sessi.
prer'os. . e scas mttações adereços de
pedras p reciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos, semi-preciosos

Térmo n.° 742.245, de 28-3-66
recnocal Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

Meada como tônico

11NDÚ5rpli4
4e42
(,2?'

8RAS/4E49A

Classe 17

Artigos para escritório. almofadas para

tarimbas. almofadas para tintas. chA.,
irres rle cartas arciuivos borrachas.
riarços para mataborrão borrachas paro
colas brochas p ara &senhos. cofres.
Ar6Scanetas, canetas tinteiro canetas Paro
N) oà,
'la s anha cortadore, ris pa p ei carbonos.
carimbos. carimbado/sen. cola para papel.
marlores. com p assas. cestus para cor. -espondência desenhadores, du plicado-as datadores astutos p ara desenhos.
'stOlos para canetas estofos coa minas.
*.opadras estofos cara lá pis espetos.
-srJl etes nara nanéis tura dores fitas
Classe 90
'ara má g ninas de esct ever grafites
Para distinguir' Materiais pane cOnstra
laniseiraa clama . asá tsica grasnara-ceies e lecorações• Argamassas
dores láriis em gerai • lapiseiras mamusaS
tuteia, azulejos, batentes, balaustres, bld gu!rsa,s para :apontar
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grafites. minas para penas. máquinas de
escreve: ma quinas de calcular. ma q uinas ae gomai maquinas de multiplicar
mata gatos porta . tinteiros. porta-canta
bo . aorta láa,s aorta-canetas. porta
cartas orensas prendedores de °anéis
Dere-aveleis oara oa peis perfuradores
refluas. raspadeiras de horrões. ;tendia
para mimeógrafos tintas e tinteiros
Classe 26
Artefatos de matizara em geral: Argolas. alguidares. armações para balcões
t para vitrines, artefatos de madeira
para caixas. bandejas. barris baldes,
batedores de carne, caixas. caixões. caixotes. cavaletes, cunhas. cruzetas cubas.
caçambas. colheres. cestos tiara pães.
capaz para coz.nha. cabos para terra.
atentas. cantoneiras engradados. estradas esteinnhas. estolos. espremedeiras.
embalagens de madeira, escada. formas. nuarraçõ aa para porta-blocos
atlarnições para cortinas. guarnições de
made.ras para utensilios domésticos.
inalas o de madeira. palitos. pratos. •
ma. pinos. puxadores prendedores de
roupas. p.a nhas. garfinhos e colheres
para sorvetes, palitos para dentes. tásoas de passar roupas. taboas de carne.
tonéis torneiras. tambores. tampas,
suportes de macieira
Liame 40
Móveis em gerai. de metal, vidro. de
71 maneira. estofados ou não. inclualva móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos. balcões. banqueta&
bandeias domiciliaras. berços. biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e ente.
ror ;. aos para aormitórios. conjuntos
para saia de Jantar e sala de visitas.
ionjuntos para terraços. jardim e praia
:oniuntua •• de armarios e gabinetes para
opa e cosinha. carnas. cabides. cadeiras.
g • ratóriaa. cadeiras de balanço. caixas
le rádios. colchões, colchões de molas
dispensas. divisões. divans diacorecas
le made.ra. esp reguiçadeiras. escrivaninhas estantes. guarda-roupas. mesas.
mesinhas Encambas para radio e televi
ao. mesinhas na-a televiso. molduras
para anadro: aorta ri tratos. noltrenas
poltronas-camas.. orateleiras. porta-chaPaus. sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru.
ções e decorações: Argamassas argila,
areia. azulejos, batentes. balaustres. bica
cos de cimento, blocos, para pavimentação. calhas. cimento.. cal. era, chapas
isolantes. caibras. caixilhos. colunas:
chapa para coberturas: caixas dágua
caixas de descarga para teixo& edificações premolaadas. estugue, emulsão da
base astaitico. estacas, esquadrias. estru
turas metálicas tiara :aristruaões- lame
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de itinçam. ames, iageotas. material Iso
lante contra frio e calor. marinhas. masSM para . revestimentos de partdes. Ma.
&iras para construções. mosaicos. produtos . de base asfá i tico. produtos para
tornar impermeahilizantes as aramas'as de cim anto e cal. hidráulica. pedregulho. • produtoa hatuminanos. impermeabilizantes 'igualeis ou sob outras formas
•

liara revtstimento e outros como na paaimentação. peças ornamentais de Ma caco ou gesso para tetos e -paredes.
papel para torrar casas, massas ano¡ciclos para uso nas construções. parauetes. portas, portões, pisos. soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilaçâo. tan_Lues de cimento. " vigas, vigamentos e
varas
Classe 4
Para distinguir madeiras em bruto ou
parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas
Térmo n.° 742.248, de 28-3-66
(Prorrogação)
Chimica Baruel Lida
São Paulo

Prorrogação

"PIALEiliri"

mpermeabilizantes, toduretos; lacas;
massas para pintura. magnésio, mer.
cutia nitratos, neutralizadores nitroce
iulose: óxidos. oxidantes. óleos Ara
amtura. óleo de linhaça: plixfutos qui
micos para impressão, potassa incluis
irial. papéis emulsionaveis para a to.
tografia. papéis de turnesol. papéis lw
iográficos e heliocopistas.
sensiveis. papéis para Sotografia e aná
Uses de laboratório, pigmentos. potassa
sós metál naos para e composição de
.intas. preparações para fotografias
p rodutos para niquelar, pratear e aro
mar. aaodutos para diluir tintas prossia
to; reativos, reenovedares. reveladores
-aaão neutro, sais, salicilatos, secantes
alicates, soda cáustica, soluções qui
nicas de uso industrial, solventes, sul
ratos:' tintas em pó. liquidas
111 pastosas para madeira. ferro. pare.
.
ou pastosas
Térmo n.° 742.255, de 28-3-6§
Indústrias Paramount S .A.
São Paulo

ORMICA BAMUEL
LTDA.

São Paulo
Classe 3
Para distinguir: preparado farmacêutico. em compromisidos, para uso inteano
contra febre palustre ou maleitas
Térrno na? 742.257. de 28-3-66
Laboratório Químico Angstron Ltda.
São Paulo
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, cânhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos.
tios sintéticos. fios de seda natural e
Brasileira rayon, para tecelagem, para bordar,
para costura, tricotagem e crochê
Têrmo n.9 742.256, de 28-3-66—
Classe 1
Indústrias Paramount S .A.
ASsoraentes. acetona. ácidos, acetatot
São Paulo
agentes quimicos para o tratamento e
ioração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz. álcool, albumina. ani.
alumen, alvaiade. alvejantes In.
dustrials. alumínio em pó &montara
inti-incrustantes. anti-oxidantes. antI3xidantes. anti-corrosivos, anti-deronan
.N,fts
tes. azotatos, água acidulada Para
% cPt
Acumuladores, água oxigenada- para
ito 4ete
acarbonatos de sódio, de potássio: ca,
S) .S)
fina industriais. amónia; banhos para
kyt°
talvanização. benzina. benza betumes
-amem. - carvões. carbonatos. catalisadores, celulose, chapas fotográficas
4•45
::omposições extintores de incêndio. cloro, corrosivo& cromatos. corantes, ereoNt'S'
' ares, desincrustantes. disfatos: descora
solventes; . emulsões fotográficas, taxoClasse 22
éter. esmaltes esterearos: demi, III
Para distinguir: Fios de algodão, cánes sansibilizados para totogra'
(adores. formo). foçfritos industriais. Mn- nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos,
'aros industriais aturetos: galvanizado fins sintéticos, fios de seda natural e
ata catarina para fotografias 'e pintura. rayon, para tecelagem, para bordar,
para costura, tricotagem e croché
ai:, glicerina:. hidratos, hidrosultitost

CORISCO
'nele tria

Têrmo n.9 742.258. de 28-3-66
Laboratório Químico Angstron Ltda
São Paulo

J EAIZNE—TERUEL
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, agua de toucador água de . beleza. agua de quina
agua le rosas, água de alfazema: lgua
Para barba, loções e tónicos para o•
:abalas, e para a pele. brilhantina. bana
-Mina, "batons" cosmét.cos fixadores
de perneados. petróleos. óleos para os
cabeio creme revanescente. cremes gora
durosos e pomadas para lim peza da
peie a • maquila ge tepl larários, deso.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. lapis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cílios e olhos. caiaram para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbeai, sabão liquido Perfumado
ou não, -sabonetes. lendfrizios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumo:los para
ranhos, pentes. vaporizadores de perfu.
me; escóvas para dentes, cabelos. unhas
e cilios. saquinhos perfumado. prepara.
dos em Pó. pasta. agudos e titulo&
praa o tratamento das loba& disso'.
ventes e vernizes. removedores da mil.
ema. glicerina er+umada para os cabel0$
e preparados para deecoloir unhas.
cibos e pintas ou sinais indiciais. óleos
para a pele
Têrmo n.° 742.260, de 28-3-66
Casa Adelino Produtos Anaconda Ltda.
São Paulo

_

WANC

INDUSTRIA BRASILEIRA.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eito
tratos, água de colónia, água de touca.
cador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
paa s barba. loções e tônicos para Cle
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons" cosméticos, fixadores
ae penteados, petróleos. óleos para 011
cabelo, crave rejuvenescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquilage" depilatórios. deso.
&mantes. vinagre aromático, pó de atroa
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceiras, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ar não, sabonetes, dentifrícios em pó..
Pasta ou liquido, sais perfumados pana
banhos, pentes. vaporizadores de perht.
me. escdvas para dentes, cabelos, unhai"
e cibos, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. liquidas e atolo
para o tratamento das. unhai. dhssoU
vectes e vernizes, removedores da adi.
cula. glicerina perfumada P ara os cabed
los e preparados para descolorir unhas,
cillos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a peie

ti'
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Terra on.° 742.259, de 28-3-66
(Prorrogação)
Café do Centro Ltda.
São Paulo

Termo n.° 742.262, de 28-3-1966
Sarraf, ' Borghi i5 Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n.° 742.265, de 28-3-1966
Francesco Bertolli S.p.A.
Itália

IIERTOIII

O
VIA..ruirrt -N-fluT A orm-irreey

t) RO RROCACÃO

Termo n.9 742.268: de 28-3-1966
Carmignani S.A. Inci,:stria e Comércio
de Bebidas
São

CAVALINHO O FINO
1:1 C ANTYWA.

LuISSC

Expressão de propaganda
Termo n.o 742.266, de 28-3-194—
Porcenil Pastilhas e Azulejos Ltda.

CAFÉ DO CENTRO
SAEIORGHI

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo ri.° 742.261, de 28-3-1966
Irmãos Dertkigil
São Paulo

t=====
INDO5TRIA 0

Adua Et RO

Classe 42
Expressão de propaganda
Termo "r--1-.5 742.2- 9-, de. 28-3-1966 (Prorrogação)
Chocolates Kopenhagen S.A.
São

PRORROGAÇA-0
B 1 B i
Indústria Brasileira

Classe 6
Peças, motores e suas partes integrantes:
Alternadores, blocos, bielas, câmbio. cabeçotes, cruzetas, cilindros, compressores, cubos de placas de ernbreagcm, dinamos, eixos, geradores, mitOres. macacos, mancais para brocas, pistões, pl.-nhões, rolamentos, silenciosos, volantes
dc comando e velas de ignição para

Classe 41
Chocolatas, bombons, balas, caramelos,

pastilhas, pralinés, conieitos, torrões e
doces

motores
Termo n. 9 742.264, de 28-3-1966—

Hans Rudolf Kittler
Sao eaulo
Classes: 16 e 15
Expressão de p:opaganda
Termo n.° 742.267, de 28-3-1966—
Is/lanutatura d
oupas Barad Ltda.
São Paulo

INDÚST RIA ARA Si LfiRA

..„0,41.
Glasse 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anaguas blusas
botas. botinas. blusões boinas, baba
douros. bonés capacetes. cartolas. cara
puças. casacão. coletes capas. chaies
calçados. chapeus. cintos
cachecols
Cintas, combinações. corpinhos. calças
ie crianças calções cal
de senhoras
camisetas
camisolas
ças. cair] :sai
Cuecas. ceroulas, colaanhos, cueiros
saias. casacos, chinelos domineis. achar
pes. fantasias. tardas para militares. co
legiais. fraldas galachas gravatas. cor
tos. logos dt iingene. iaguetas. laquês
luvas. ligas, lenços. mantem. meias
Inaleis. mantas. mandriha mastilhas ma
latas. p elas penhoar pulover palermas
peugas. pouches. polainas. pilamaa pu.
regalos
:lho.. perneiras. .quimonos

4 e,

Termo n. 9 742.270, de 283-1966
Tasso José Bangcl c Danilo Vital de
Castro
São Paulo
'R

r) 1, ISHOW

Classe 32
Programas de rádio, táJvisão, teatrais,
circenses e programas de boite
Temo n.° 742.271, de 28-3-1966
Distribu'dora Viana Ltda.
5) 2a'jlo

4

DI SUI BUI IIJRA
VI ANA ILP DA .

t's>

Nome Comercial
Termo n.o 742.272, de 28-3-1966
Redibra Represez:ações Internacional,
Limitada
São Pculo

Classe 17
Para •Ilstinguir• Almofadas para carim
Pos e para tinta abridores de cartas

Porrachas arquivos perços para mata
borrão. brochas p ara cola ou desenhos
canetas canetas tinteiro ca'ietas para
iesenhos cortadores de papel carbonos
carimbos carunlsadores cola p ara pane.
aramas coladors. cestas oura corroa
mandencias. desenhadores -datadores es.
,olos oara desenhos estolas para lápis
robe de chambre. roupão. sobretudoS ,stolos para canetas carolos com minas
suspensórias sairias de banho. sandálias ,saarairoa lá p is a m geral laPISetraa•
;vetares. shorts. sungas. stolas ou slacks cres Q ra4ite 5 Para 'animaras tintas oa
ra escr over tinta sara dasenhos. tinta
toucas. turhantts ternos, uniformes
para marcar. acima arábica p ara colar
e vestidos
amuas t uradores máquinas e apetrecros
Termo n. 9 142.263, de 28-3-1966
aara apontar láras, minas p ara grafites
Holder Empreendimentos Ltda.
mata, alia >sinas tinteiros uortaaintei
roa porta-carimbos porta-canetas dei
São Paulo
de boriões réguas p orta-cartas Porta
blocos aincéls p ara desenhos pastéis
HOME R EMPRET
can so Para lá p is e , canetaa raspadeiras
de tintas para desenhos prensas arew
¡UME NT O S Lr%
d a do ra+ cai p a p éis gancho, e estiletes
tiara oapéis urceveios cora papéis fi
tas para mácitimas de osrrever, malhadores e comassou
Nome Comercial

classe 36
Para distmatur Artigos de vestuários
aventais. amargaras anáguas .31u4a.
noras p atinas blusões boinas. asma
ra,a.., capacetes cartolas -ara.
atiças, casacão. coletes. capas abafes
nhos. perneiras g uinamos regalos
saias, casacos crinelos dominós achar
neu g as. pouches polainas niiamas nu
cuecas. 'ceroulas. colarinhos cueiros
Classe 33
maiõr mantaa. mandrião mantilhas na
•
Sinal de propaganda
luvas li g as lenços mantas me,ali
suspensórios, saidas de banho. sandálias
Termo n.o 742.273. de 28-3-1966
de chambre. roupão. sobretudos. Redibra Representações Internacionali
'eriSs p alas penhoar pulover
Limitada
' P oiais tramas galochas sravatas nor,
São Pailio
nes fantasias tardas para militares to.
coa fogos ie Hnmrie ia g tietas aiouás
cachecols
'calçados. chapéus. cintos
RE DIBRA REP RE SE NT 4.cintas combinações corpinhos, cala'
Ç S INZE RNACIONAI
da senhoras e de crianças calções -ai
cas
camisas • camisoins
eamis?,as
IEDA.

emiti-res. shorts. sungas. colas oti slacks.
toucas, turbantes ternos uniformes
e vestidoe

.

Nome Comercial
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Termo n.° 742.274; de 28-3-1966
(Prorrogação)
Chimica Baruel Limitada
Sais Paulo

PRORPOGACAO
SERPAVIN
Indústria Brasileira
Classe 3
um produto farmacêutico hipotensor
Termo n.5 742.275. de 28-3-1966
Zyglon — Plástico Textil S.A.
Guanabara

ZYPLON
FÊCHO INVISÍVEL
Indústria Brasileira
Classe 12
Fechos corrediços
Termo n.• 742.276, de 28-3-1966
Amine Modas Limitada .
Guanabara

impressas, letras de câmbio, notas pro- tornar impermeabilizanteá as argamasmissórias, papéis decarta, recibos e
sas de cimento e cal. hidráulica. pedrerótulos
gulho. produtos betuminosos, impenneabilizantes iiquidos ou sob outras formas
Termo n.° 742.278, de 28-3-1966
)ara revtstimento e outros como na paC.ráfica Diário Popular Ltda.
vimentação, peças ornamentais de ciRio Grande do Sul
.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel pare forrar casas; massas antiácidos para uso nas construções, parquetes. portas, portões: pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtritilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
varras
Classe 32
Termo na' 742.282, de 28-3-1966
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Nordcx — Nordeste de Exportação
anui' los, álbuns impressos, boletais caLimitada
talogos, edições impressas, reviatas, órPernambuco
gãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses

tsPORTE CLUBE

OPINIÃO,

ÁGUA - VERDE

PÚBLICA.

Nome Civil
Termos ns. 742.287 é 742.288, de
28-3-1966
Esporte Clube Agua — Verde
Paraná

NORDEX

Termo n.° 742.279, de 28-3-1966
Gráfica Diário Popular Ltda.
Rio Grande do Sul

° DIÁRIO POPULAR

Ciaase 32
Pare clisanguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns im pressos, boletins catálogos, edições impressas. revistas, órgãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionadas, peças teaINDÜSTRIA BRASILEIRA
trais e cinematográficas programas
circenses
st
k....ÁLtSNI.
Termo n. o 742.280. de 28-3-1966
Para distiaguir: Artigos de vestuaries
Gráfica Diário Popular Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Rio Grande do Sul
aventais, a'percatas anáguas., blusas
notas, botinas, blusões. boinas baba.
doutos, bonés. capacetes cartolas. cara
poças, casacão, coletes, capas. abales,
cactiecols calçados chapéus cintos
cintas, combinações aorpinhos. ca .aa:
de senhoras e de crianças, caições calcamisetas,
aamisolas
camisas.
ças.
cueiros,
cuecas, ceroulas, colarinhos
Nome Comercial
nes. tantasias. fardas para militares. co.
!caiais. fraldas, galochas gravatas gorTermo n.° 742.281, de 28-3-1966
ros. fogos de !ingeria. faquetas. laques,
Ferromat Ltda.
luvas, ligas, lenços. manais . meias
Paraná
maiõs. mantas, mandrião mantilhas, pa.

AMINE

GRÁFICA, DIÁRIO
POPULAR LTDA..

letós. palas. penhoar, pulavas. a-farinas.
peugas, ponches. polainas, Mimas ,311regalos
nhos, perneiras.' quimonos
robe de chambre, roupão, sobretudos,
i ndústria. Brasileira
suspensórios. saidas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas, stolas ou siaria
.
Classe 16
tuler, toucas turbantes. ternos, uniPare distinguir: Materiais para construformes e vestidos
ções e. decorações: Argamassas, argila,
Termo n.° 742.277, de 28-3-1966
areia. azulejos, batentes. balaustres, bloEnbenharia e Comércio Alvorada Ltda. cos de cimento, blocos para pavimenta— ENCOMAL
ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
Paraná
isolantes caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dáspia,
caixas de descarga para etixos. edificações . prernoldadas. estuque. emulsão de
base . asfáltico, estacas, esquadrias, estruA
turas metálicas para Construções. lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
Classe 38
de junção, lages, lageotas. material isoAções, apólices, cartões domerclais e de lante contra frio e calor man lhas 'masvisitas, cheques, cupons, debênturesc. dia as pare NWPC• Itil wi t n ,
nlrtdps maplicatacs, envelopes de qualquer tipo. deiras para C01154111,,ões 010,7“("<",C pro
etiquetas impressas, faturas, folhinhas dutos de base asfáltico, produtos para

FERROMAT

ENCO MAL

Termo n.° 742.286, de 28-3-1966
Esporte Clube Água — Verde
Paraná

Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cheques, cupons, debêntures, duplicatas, envelopes de qualquer tipo etiquetas impressas, faturas, folhinhas irapressas, letras de mânibio, notas pro/nisso:a-MS, papéis de carta, recibos e
rótulos

_

Termo n.° 742.283, de 28-3-1966
Admiral do Norte Ltda.
Pernambuco

ADMIRAL '00
NORTE LTDA
Nome Comercial
Termo n.° 742.284, de 28-3-1966
Confecções 1Vlac Ltda.
Petnambuco

CONFECÇÕES
MAC LTDA.

Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais

e de

visitas, cheques, cupons, debêntures, du-

plicatas, envelopes de qualquer tipo, eti.
quetas impressas, faturas, folhinhas impressas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de cartas, recibos e
rótulos
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanagoei
anuários, boletins. catálogos. jornais
livros. peças teatrais e cinetnetográfi.
cas. programas de rádio e televisão
Publicações, revistas, folhinhas impree
sas e programas circenses
Urino n.° 742.289, de 28-3-66
Esporte Clube Agua-Verde
Paraná

Nome Comercial

ESPORTE CLUBE

Termo n.° 742.285. de 28-3-1966
Cantil — Consórcio Técnico Contábil
Limitada

ÁGUA VERDE

Rio Grande do Sul

PARQUE SOCIAL
ESPORTIVO
Classe 33
Frase de propaganda
Térmo n.° 742.291, de 28-3-66
Acessórios Revasa Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 38
Ações, apólices, cartões comerciais e de
visitas, cheques, cupons, debêntures, duplicatas, envelapés de qualquer tipo, caisaletas impressas, faturas. falhinhaa irna
pressas, letras de câmbio; notas promiss
sósias, papéis de carta, recibos e rótulos

REVASA
ifidústria Brasileira
Classe 11
Rolamentos
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mentos, crustáceos. chá, cravo, cari,
cangica charque, cillcos. castanhas, CG
Mit/30, cangiquinha. conservas alimen
uma, doces, doce de banana, doce de
iene. drops extrato para doces. de
tomate e de carne, ervilhas, enxova
erva-doca, essénncias para balas, para
doces e para alimentos. ligada, trutas
trutas secas. em caldas. cristalizadas •
compotas. féculas. figos, flocos. termen,
to, farinhas, tava, farelo. tuba gomas
de mascar. geléia& geléias de mocotó
goiabada. gorduras, grão de bico. abaeta. glicose, gelatinas. granulas, linauas
Linguiças, leite, lombo. inmbo, leite coa
densado, leite em pó. legumes. lentilhas
Classe 33
lagostas, mel, marmelada mortadelas
Frase de propaganda
manteiga mostarda. inanscos. moluscos
Têrmo a.° 742.292, de 28-3-66
molho.. margarina, massas alimenticiar
Fesçrialsa Fertilizantes Químicos S. A.
e de tomate melado. milho, noz-mosca
São Paulo
da. óleos comestiveis, ostras. paios, pia
segada. peixes. pescaaos. °anatou*
pasta de amendoim. pildes, patês. pai
tabas pó para pudins mimes. pães
pães de fôrma. ptmenta, presuntos.
quetios, quirera de milho, rações
nadas. sucos de trutas, salsichas sal
balanceadas. requeijão, róscaa. saga
tERRITISA
Indústria e comércio de tintas, esmal- toucinho, tremoços, trigo torrões. toe.
radas, tâmaras ta piocas. vinagre
tes, lacas e vernizes, assim como ou¡nal:latria Brasileiri
tros artigos congêneres ou similares
TérM0 n.9 742.296, de 28-3-66
Vulcan Material Plástico 5 A.
Têrmo n.° 742.294, de 28-3-66—
Guanabara
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha
742.290, de 28-3-66
Tèrrao
Esporte Clube Agua-Verde
Paraná

ESPORTE CLUBE
ÁGUA VERDE
PARQUE
AQUÁTICO'

Classe 1
Pa re distinguir: Absorventes, acetona

cas de uso industrial. aolVentes. sultatos, tintas em pó. liquidas. sólidas ou
pastosas para madeira, terno, paredes
construções, decorações. couros. tecido.4
fibras, celulose, barcos e vetculos. talco
industrial thiner. vernizes. zarcão
Tèrrno n.° 742.293, de 28-3-66
Coral S. A. Fábrica de Tintas, Esmaltes, Lacas e Vernizes
São Paulo

Diateben

Tênia) n.9 742.298, de 28-3-66
Vulcan Material Plástico S. A. Guanabara

Vulkrom Camurç4
,INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 25
Material plástico em chapas, placas,
folhas ou em lençóis
Térmo n.9 742.299, de 28-3-66
Vulcan Material Plástico S. A.
Guanabara

amurca
Indústria-Sra—sileira'A
Classe 28
Material plástico em chapas, placas,
folhas ou em lençóis
Têrmo n.° 742.300, de 28-3-66 .`
Conservas Piracema S. A.
Rio de Janeiro

(PRORROGAÇÃO

ácidos, acetatos, agentes qutmicos para
u tratamento e coloração de fibras. tecidoa. couros e celulose: água-raz. albumina. andinas: aluí-nen. alvaiade, aivelantes industriais. alumínio em pó
Farbenlabriken Bayer
aanoniaco, antiancrustantes anti-oxidan
Classe 41
Aktiennesellschalt
tes. anti-corrosivos. anti-detonantes. azoPeixes em conserva ou náct e sardinhas
tatos, água acidulada para acumuladoenlatadas em conserva
res, água oxigenada para fins industri
Leverkusen — Alemanha
ais amônia: banhos pare galvanização
Têrmo n.° 742.301, de 28-3-66
benzinas, banzai. betumes. bicarhonatc
Mesbla S. A.
Classe 3
de sódio. de potássio: cal virgem cai.Guanabara
\iões. carbonatos. catalizadores. Melo Um produto farmacêutico para o comClasse 28
bate da tuberculose
se, chapas fotográficas. composições ex•
Material plástico em chapas, placas,
PRORROGAÇÃO'
tintores de incêndio, cloro, corrosivos
Tèrmo n.° 742.295, de 28-3-66
folhas ou em lençóis
cromatos. corantes. creosotos: descoraisJosé Ribetrn da Silva
Tanino n.9 742.297, de 28-3-66
tes clesincruseante s . dissolventes: mui
Minas Gerais
Vulcan Material Plástico S. A.
sões fotográficas. enxofre. ater. asmai
Oualldade e Bom Gosie
tes. eestearatos: fenol. filmes sensibili
Guanabara
zados para totonratias. fixadores. flui.
Não Custam Mais
dos para freios, formol tostavas indus•
fósforos
industriais.
fluoretos
inala.
Classes: 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
fu,Identes na solda: galvanizadores
17, 18, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 36f
gelatinas para fotografias e pinturos
37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 46. 48 e 49
glicerina; hidratos. htdrosulfitos: impar
ndústria Bras,
Frase de propaganda
Indústria Brasileira
meabillzantes. toduretos lacas: massir,
Têrmo
n.° 742.304. de 28-3-66
para pintura. magnésio, mercúrio. nitra
.:iasse 4 I
Classe 28
Zacharias Modas Ltda.
tos, neutral i zadores. nitrocelutose: pro Para distinguir: Alimentação pe
Material plástico em chapas, placas,
r'
•
.oxidos. oxidante. óleo para pintura ólec
Guanzibara
folhas ou em lençóis
de linhaça, produtos quimicoe nata inx e animais. arroz amendoaa.
avelã amido ameixas. az, s,
pressão, potassa industrial papéis he alpiste
Têrmo n.9 742.302, de 28-3-66
açúcar azeitonas, aveia, aves abata. :E
liográficos e preliocopista peliculas seu, atum, amendoim. alhos, balas, baunilha
Helio Hasche
alvela. papéis para fotografias e análl
Guanabara
bolachas,
batatas
biscoitos.
bombons
SC3 de laboratório, pigmentos. potassa bananada bolos, bacalhau, banha ca.
pós metálicos para a composição de tia nela chouriço, chocolate. caramelos
tas nrenaracões p ara fotografias. emiti. coalhada camarão. caries, carne de baCORTO ALEGRE - RGS
tos para niquelar, pratear e cromar,
cebola
produtos para diluir tintas. prussiatos go. acucar, café cravo canela
alimentici,INDÚSTRIA
BRASILEIRA.
azeite banra. massas
reativos, removedores. sabão neutro. alho,
Classes: 13, 35 e 36
leia, confeitos, cacau, cereais. cebolas.
Sais, salicilatás, secantes. sensibilizantes.
Classe 2
Titulo de estabelecimento
creme
4e
leite,
creme
de
milro.
condi
sililatos, soda cáustica. soluções quimi'

I

RIS1)

Vulkamurça

CLORANVET

Szte;Tibro de
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baixos, banodlins; rabecas; guitarras.
Termo n.° /742 . 303, de 28-3-66
(Z.e IY.",zur Artigos Para Presentes Instrumentos musicais de sopro:, metáLtda.
Guanabara

CM :95Z%
Classe 8
Titulo
Termo n.9 742 .305. de 28-3-66
ithatiric k) Zacharias EI Cia. Ltda .
Guanabara

MEMI1MA-.MOÇA
Classes: 13, 3i e 36
Titulo de estabelecimento
742.306, de 28-3-66
Teria°
Maaricio Zacharias E, Cia. Ltda.
Guanabara
R r

n rã)
/P,\ lft1

AS

[32o.-;-irlINNO
Classes: 13, 35 e 36
Titulo cie estabeiecimento

licos ou não e suas partes: baritonos;
sax-trompas.. saxotones, trombones de
pistão; clarins; trombetas; cornetins;
ciar.netes; pifanus; flageolets; flautas;
eboes; helicons; trompas de pistões;
gaitas; gaitas de bói a; ocarinas; charamelas; outros instrumentos musicais;
gaitas de Iole; harinomuns; adufes; sanfonas, harmônicas e castanholas
Têrmo ri.° 742.309, de 28-3-66
Jowell — Empreendimentos Sociais
Ltda.
São Pz.uto

tetos, palas. penhoar, pulover, pelerinas
Patinas. pouches. polainas, pijamas. ma
nhos. perneiras. gmmonos. regalos
robe de chambre. roioão. sobretudos
suspensc,rtos saidas debanho. sandália,
suetetes, shorts. sungas. stolas ou siado...
roucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.9 742.313, de 28-3-66

José Carvalho Costa
Guanabara

O PONTO ALTO DOS
PREÇOS BAIXOS

MullELL

Classes: 3 e 48,
Expressão de propaganda
—
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo n.° 742 317. de 28-3-66
Engefusa — Engenharia de Fundações
Classe 38
S. A.
Para asinalar: papeis de carta, enveGuanabara
lopes, cartões comerciais, recibos, duplicatas. cheques e demais impressos
com o timbre da requerente

JOWELL

4nehlistria

rasiieira

INDÚSTRIA BRASLLEMA

ANTE-SALA

IMÚSTRIA BRASIUMA

Têrmo n.° 742.308, de 28-3-66
Diatron Eletrônica S. A.

São Paulo

Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos ara pás,
tura e óleos de linhaça, resinas; tintan
em pó, liquidas, sólidas ou pastosas nava
madeira, ferro e paredes; verni7es.
zarcão
Termo n.° 742.325. de 28-3-66

Oku Martins Pereira

Pçãu

Termo n.° 742.310, de 28-3-66
Consárci') Carro Próprio lowell Ltda.

Classe 16
Blocos de concreto, cal:sras, canos, chapas para cobertura, colunas, edificaClases 21
Termo n.° 742.307, de 28-3-66
Hntrag S. A. 1 .vest:mento, Crédito e Para assinalar: veículos automotores e ções, preé-moldadas, fôrros, lajes, Ialotas, lajedos, material isolante contra
suas partes integrantes
Financiamento
São Pa,..ir
frio e calor manilhas, lacas, para paTermo n. 9 742.311. de 28-3-66
vimentação, pisos, tanques e caixas
Roberto Renato de Castro
d'águas, telhas, tijolos, tijolos refratáGuanabara
rios, tubos, tubos de concreto, vigas e
vigamentos

Classe 33
Sinal de propaganda

estiletes paru papd-is. hiradover, fitas
para máquinas de escreve?, gra tire8
para lapiseiras goma arábica, vrrinota_sa
dores. lápis em gelai, iriap
quinas para apontar lápis. mina.=
grafites. minas para penas, magi;ine:escrever, máquinas de calcular.
nas de sornar, máquinas de multiplumro
mata-gatos. porta-tinteiros porra.e.nr.-,
hos, porta--lápis, porta-CD naas. ou . Zr.
cartas. prensas. prendedores de o,o‘tiG,
oercevelos p ara pa géis. Mrturrd(ires,
réguas, raspadeiras de borrões. stenclis
Para mimeógratos lutas e tini'elro::

Classe 32
Uma revistaTèrmo n.° 742.312, de 28-3-66
Affonso Lopes Pinto
Guanabm a

CONFECÇÕES MARILA
.INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusõea, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casacão. coletes. capas, chalés.
cachecols, calçados.-- chapéus, cintos.
cit,:ias, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
INCAS(R)A BRASILEIRA
cue CU% ceroulas, cotarichOs. cueiros.
saias, casaco:, chinelos, dommós, achar.
Classe 9
pes. fantasias, fardas- para militares -o.
, nusicais de coido e suas lentais. fraldas, galochas aravam, por
partes. n. ,)1::,,, li' AreM.o hamon'os, ros. mãos de lingerte 13quila.
geias
ligas. lerNos
mantéis
Cravos, e ,on ...tas, citaras; violinos: vo- itivw
las; harpas; pianos; violoncelos; contra- malha, mantas, mandrião, mantilhas, pa

'Indústria

II regueira,

Classe 32
Revistas, jornais e publicação
Têrmos as. 742.318 a 742.320 de
28-3-66

Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
SãO P U10

isviurd

Eco

Térmos as. 742.314 a 742.316, de

INDUSTRIA BRASILEIRA

28-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Veenizes
. São Paulo

Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes)li
gêsso, peças ornamentais de cimento
ou Osso para tetos e paredes, cimentd
refratário, produtos para tornar impere
meabilizantes as argamassas de cimentei
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos ai-a pitvá
tora e óleos de linhaça, resinas: tinta
em pó, liquidas, sólidas ou pastosas patriÇ
macieira, ferro e paredes; vernizes,
zarcão

Pevegi
Indústria Brasileir's
Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso, peças ornamentais de cimentos
ou gésso para tetos e ittredes, cimento
refratário, produtos para tornar irnpermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 17

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas puís
carimbos, almofadas para Cintas, abr24
dores de cartas, arquivos. boitachav,
berços -para mataborrão. borrachas para
colas, brochas p ara desenhos, eatreok

Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas pasn tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas.
berços para caataborrão, borrachas para
colas, brochas part desenhos. aofres.
canetas, .,netas tinteiro. Lanetaa Para
eesenhu, cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carimbadores. cola para papel
coladores. com p assos. et 4ter' nri ra em'
A,1" t111311Yr
rei. 10 rd Pi ares i-sreili,‘ a' r'
°St r` 10, nara can. ,as estolas caiu Etrins
esquadros, estojos para lápis, espetos.

catimbes, carimbadores, cola para troe?,
coladores. compassos. cestos para cor
respondência. desenhadores, duplia:.dea
ter. datreores. e r,to1oa para desc. , Nov,
estofos para canetas estojos com
esquadros 0;i01011 para lápis. erseto3,
estilru para papas, S'orarlores.
atira máquinas de escrever, çzs etcf,
Para lapiseiras. mula arábica. çr.701-13224
dores, lá pis rol geral. in 01SeinS.
quinas p ara artorda:
minas qarêl
grafites, minas para 'lerias, inficl:Inr.e de

canetas, canetas tinteiro, caneta:, para
desenho. cortadores de papel. casbonoa,
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Publicação feita de 'aes : edo com o art. 130 do C.!&1110 da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias PaWs o deierimento do pedida Darante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
- ma Nacional da asa oprieds de Industrial aquêles que ie julg, arem prejudicados com a Concessão do rarsis re l'EQUEridt
Classe 17
tos para niquelar, pratear e cromar
Artigos para escritório, almofadas para produtos para diluir tintas, prussiators
carimbos, almofadas para tintas, abri- rea:ivos, removedores, sabão neutro
dores de cartas, arquivos, aonschas, sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
berços para anataborrao, bonashas para sililatos, soda cáustica, soluções guirri!.
colas, brochas para desenhos, cofres, cas de uso industrial, solventes, sulfacanetas, canetas tinteiro, canetas para tos, tintas em pó, liquidas, sólidas ou
desenho, cortadores de papel carbonos, pastosas para madeira, ferro, paredes
carimbas, carimbadores, cola para papel, construções, decorações, couros. tecidos
coladores, compassos, cestos para cor- fibras, celulose, barcos e -veículos. talco
respondência, desenhadores, dapli:adoindustrial thiner. vernizes; zarcão
res, datadores, estojos para • cias:" st os,
Classe 28
estojos para canetas, estojos cr:i ,
s, Celulose, esmaltes, lacas, óleos ara pinJs, tura e óleos de linhaça, resinas; tintas
esquadros, estojos para láp
estiletes para papéis, furad
Is em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para
para máquinas de escrevr.
madeira, ferro e paredes; vernizes,
para ,lapiseiras. goma arábir
zarcão
dores, lápis em geral, ha
Classe 17
Indústria Brasileira
quinas para apontar lápi
'Artigos para escritório, almofadas para
grafites, minas para penas
'aarimbos, almofadas para tintas, abri.
Classe 16
•
escrever, máquinas de ca'autar, maqui- dores de cartas, arquivos, borrachas,
Pare distinguir: Materiais para constru- nas
de somar, máquinas de multiplicar,
ções e decorações: Argamassas, argila, mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- bc.ços para cnata tamsao, borrachas para
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo- bos, porta-lápis, porta-canstas, porta- colas, brochas para desenhos, cofres,
cos de cimento, blocos para pavimenta- rég uas, raspadeiras de borrões, stencils canetas, canetas tinteiro, canetas para
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas percevejos para papéis, perfuradores, desenho. cortaciares de papel. carbonos,
isolantes, caibras, caixilhos, colunas. cartas, prensas, prendedores de papéis, carimbos, carimbadores, cola para papel,
chapas para coberturas, caixas dágua, ' p ara mimeógrafos, tintas e tinteiros criadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado.
caixas de descarga para etixos, edificares datadores, estojos. para desenhos,
Têrmos ns. 742.326 a 742.328, de
Vias pretnoldadas, estuque. emulsão de
estojos para canetas, estojos com minas,
28-3-66
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruesquadros, estojos para lápis, espetos,
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
turas metálicas para construções, lameestiletes para papéis, furadores, fitas
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Pavio
para máquinas de escrever, grafites
'de junção. !ages, lageotas, material isca
para lapiseiras, goma arábica, grampea!ante contra frio e calor, manilhas, masdores,
lápis em geral, lapiseiras, masas para revestimentos de pandas, maquinas para apontar lápis, minas para
deiras para construções. mosaicos, 'prografites, minas para penas, máquinas de
dutos de base asfáltico, produtos para
escrever. máquinas de calcular, maquitornar impermeabilizantes as argamasIndústria Brasileira
na., de somar, máquinas de multiplicar,
tas de cimento e cal, •hidráuliCa padremata-gatos,
porta-tinteiros, porta-carimt alho, produtos betuminosos, impermeabos, porta-lápis, porta-canetas, portaClasse
bilizantes liquidas ou sob outras formas
cartas, prensas. prendedores de papéis,
para revtstimento e outros como na pa- Para distinguir: Absorventes, acetona percevejos para papéis, perfuradores,
vimentação, peças ornamantais de ci- ácidos, acetato& agentes quimicos cara réguas, raspadeiras de borrões, stencils
mento ou gesso para tetos e paredes, o tratamento e coloração de fibras, te- para mimeógrafos. tintas e tinteiros
papel pára forrar casas, massas anti- cidos, couros e celulose; água-raz. al.
Têrmos os, 742.329 a 742.332, de
ácidos para uso nas construções, par- bumina, anilinas; alusrien, alvaiade, al28-3-66
•
quetes, portas, portões, pisos, soleiras vejantes industriais, alumínio em pó.
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
para portas, tijolos, tubos de concreto, amoníaco. anti-incrustantes. anti-oxidanSão Patim
telhas, tacos, tubos de vtntilação. tan- tes, and-corrosivos, anti-detonantes, azo.
ques de cimento. vigas, vigamentos e tatos, água acidulada para acumuladovitrõs
res, água oxigenada para fins industriais amônia; banhos para galvanização,
Têrmos na. 742.322 a 742.324 .de
benzinas,- benzol, betumes, bicarbonato
28-3-66
de sódio, de potássio; cal virgem. carIdeal S. A.
Tintas e Vernizes
vões, carbonatos, catalizadores, ustulo.
Indústria Brasileira
São Paulo
se, chapas fotográficas, composições. extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
Classe 1
cromatos. corantes. creosotos; descoran. Para distinguir: Absorventes, acetona,
tes, desincrustantes. dissolventes; emul- ácidos, acetatos, agentes quimicos para
sões fotográficas. enaofre. eter. esmal. p tratamento e coloração de fibras, tete& eestearatos: teme filmes sensibili- cidos. couros e celulose: água-raz, alzados para fotografias, fixadores, flui- bumina,. anilinas: alumen. alvaiade., aldos para freios, formal fosfatas indus- vejantes industriais, alumínio em pó,
Indústria erasireira
triais. fósforos industriais. fluoretos ^anima anti-incrustantes, anti-oxidan.fundentes para solda: galvanizadores es, anti-corrosivos, anti-detonantes, azoClasse 16
gelatinas para fotografias e pinturoe tatos, água acidulada para acumulado.
Cal, tintas (para muros e paredes), glicerina: hidratas. bidrosulfitos; imper. res, água oxigenads para fins industriigêsso, peças ornamentais de cimentos meabilizantes. ioduretos lacas: massas ais amônia: banhos para galvanização
ou gêsso para tetos e paredes, ' cimento para pintura. magnésio. mercúrio, nitra- benzinas, banzai. betumes, bicarbonato
refratário, produtos para tornar impes- tos, neutralizadores. nitrocelulose: pra. de 'sódio, de potássio: cal virgem. carsneabilizantes as argamassas de cimento oxidas. oxidante. óleo para pintura cSiee vSies, carbonatos. catalizadores. Mulae cal hidráulica
de linhaça, produtos %Arnicas para irtm se chapas fotográficas. composições exClasse 28
pressão, potassa industrial papéis he- ti ntores de incêndio, claro, corrosivos,
Celulose, esmaltes, lacas, óleas ara pin- liográficos e preliocomsta películas sen- cromatos. corantes. creosotos: descoraistura e óleos de linhaça, resinas; tintas síveis. papéis para fiatografia.s e anali. tes. desincrustantes, dissolventes- emulem pó, liquidas, sólidas ou pastosas para ses de laboratório. pigmentos, potassa
sões fotográficas. enxofre, eter esmalmadeira, forro e paredes; vernizes,
pós metálicos para a composição de tin tas aestearatos: fenol, filmes maabilizarcão
tas preparações para hasografias. produ zados para fotografias, fixadores, fluiescrever, máquinas de calcular, Maqui.
r a de sanar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, poPiacartas, prensas, prendedores de papéis,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
percevejos para papéis. perfuradores,
p ara mimeógrafos. tintas e tinteiros
Térino n.° 742.321, de 23-3-66
Ersani
Criação de Interiores Ltda.
Rio Grande do Sul

Ersani

Ultr 8ii

Ultrautil

Idealcor

dos para freios, formal. fosfatas industriais, fósforos industriais, fluoreto&
fundentes gana solda; fialvanizadores
gelatinas para fotografias e pinturas
glicerina; hidrato& hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos, lacas; massas
para sentara, imagraísio, mercúrio, nitratos, nautralizadares, nitrozelulase; proa
oxides, ouidante, bieo para, pitífura óleo
de linhaça, produtos quirMccia para kW,
pressão, potasaa industrial, papéis heliográficos e prelioeopista, peliculas sensiareis, papéis para fotografias e análisea de laboratório, pigmentos, amassa,
pós metálicos para a composição de tiatas, preparações para fotografias, produtos nara n'quelar, pratear e cromar,
produtos para diluir tintas, prussiatus,
reativos, removedores, sabão neutro,
sais, sa-ljcilatos,. secantes, sencebilizant23,
sililatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos, tintas em pó, liga/das, sólidas ou
pastosas para madelaa, ferro, paredes.
construções, decorações, 'ouros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial, th:ner, vernizes. zarcão
Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso, peças ornamentais de cimentos
ou gésso para tetos e parcdes, cimenta
refratário, produtos para tornar impesmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltas, lacas, óleos_ ara pintura e óleos de linhaça, resinas; tintas
em pó, liquidas, sólidas ou pastosas rama
madeira, ferro a paredes; vernizes,
zarcão
Classe 17
Artigos para escritósio, ah:lotadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri.
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
cwambos, carimbadoris. cola para papei,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para calacear,. estolas com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papeis. furadmres. fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. gansa arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular, maquinas de sornar. máquinas de multiplicar.
mata-gatos. porta-timairos. porta-carimbos. porta-lápis. no: . ta-cametas, portacartas, p rensas. arena.ea'orer de papais.
Percevejos rara D71néie perfuradores.
réguas, raspadeiras de borram, stencils
asma mimeógrafas Untas e Cnteiros
Têrmo n. s 742.344. de 23-3-66
Transportes Farrapos S. A.
Rio Grande do Sul
6-TN.
,

Classc 33
Serviços de transportes
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Publicaçáo feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara
Suas Oposições ao Departampnto
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro iequerido

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar

Tênnos os. 742.333 a 742.335, de
28-3-66
Ideal S. A. — Fintas e Vernizes
São Paulo

Ultraierro
Indústria Brasileira
Classe I

Para distinguir: Absorvente.. acetona
It dos. acet..:os. agentes quimicos para
tratamento e coloraçâo de fibras, tecidos. couros e celulose: água-raz. aimtm , na, anilinata alumen. alvaiade. alvelantes industriais. aluminio eu, pó.
tomaco. anti-incrustantes. anti-oxvlan.
tes. anti-corrosivos. anti-detonantee. azotatos água acidulada para acumuladores, água oxigenada para 'fins industriai amônia: banhos p are galvanizaçao.
benzinas, benzol betumes, bicarbonato
de sódio. de potássio: cal virgem. carões. carbonatos. catalizadores celulose. cha p as fotográficas. composições extmtorese de incêndio. cloro. corrosivos.
raamatos. •orentes creosotos: descoran• tex desincrustantes dissolventes: emul,
cbes fotooráficas enxofre. eter. esmaltes. eestearatos: fenol. -filmes sensibilisafira p ara fotografias. fixadores fluidos. para freios, formol fosfatos indus.
tra as fósforos industriais . fluoretos,
fsscientes oara solda: galvanizadores.
arlatinas para fotografias e pinturora
nacarina: hidratos halrosullitos: imper.
meabilizantes ,orhiretos lacas: massas
' s 'n pintura. mannésio. mercúrio. nitra
tos. neutral zadores nitroceltilose: prooxidos oxidante óleo para pintura óleo
de linhaça p rodutos quimicoe para impressão. potassa industrial papéis he'logra f'cos e preliocopista peliculas sensiveis papéis mira fotograt:as e análises de laboratório. p igmentos potassa.
nós metálicos para a composição de tintas pre p arações para fotografias. orodu
tos p ara namelar p ratear e cromar.
nradarns para diluir tintas pruSsiatos.
reativos, removedores sabão neutro.
sais %ilidiram secantes sana bilizantes,
soda cáustica solaçaies quitei:as de uso industrial goiventes g uitaaas • atas PM 0.5 ' l auvlas. sólidas ou
pastonás para madeira terro paredes.
construções decoraçõss. couros. tecidos,
fibrae. celulose barcos e veiculos talco
Industrial th . ner vernizes, zarcão
Classe 16
Cal. tintas (para muros c paredes),
gêsso. peças orna.nentais de cimentos
ou gésso para tetos e p aredes, cimento
refratário. produtos para tornar imparmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose. esmaltes, lacas, óleos ara pintura e óleos de linhaça, resinas: tintas
em pó. liquidas, sólidas ou pastosas para
tn,l,•ira, ferro e p aredes; vernizes,
zarcão

Têrmo n..° 742 .336, de 28-3-66
(Prorrogação)
Zair Pinto do Rêgo
Pernambuco

28-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes

Massavind

PRORROGACÁd
ultoliSTRIA . Bill ksittiFíA

* Tartnos os, 742.345 e 742.346, de

•

Indústria Brasileiras
TifV01.0.,
AGUAR Tf

~na2AI PINTO aoldfs0

e
ZAIR PINTO~SIA
coRtGO
filagele
egaSIMINI
..•
__
a. Ma.
VITÓRIA

........,...ocamudauca

Classe 42
Aguardente
Têrmos os. 742.337 a 742 .340, de
28-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso. peças ornamentais de cimentos
ou OSSO para tetos e paredes, cimento
refratário, produtos para tornar imparmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos ara pintura e óleos de linhaça, resinas; tintas
em pó, liquidas, sólidas ou pastosas paaa
mad a ira, ferro e paredes; vernizes,
zarcão

desenhos. papel carbono, perfuradores,
pastas para escritonos. com :echos de
metal, pastas para escritórios com teaios de usetal. porta-unteirua portalapis,
porta-canetas.
por:a carmino,
porta-cartas. porta-blocos, penas, prensas. pincéis. prendedores de papeis percevejos. réguas. stencis, separaaores
para arquivos, sinetes. tintas para escrever. tiras:lha tintas para caiarmos,
tintas para duplicadores, untas para impressão. untas para desenhos 'aparelhos
para orar copias pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar. maquinas regisrracIoras
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos ara pintura e óleos d. linhaça, resinas; tintas
etn pó, liquidas, sólidas ou pastosas para
madeira, ferro a paredes; vernizes,
zarcão
Têrmos as. 742. 347 e 742.348, de
28-3-66
Ideal S. A. — fintas e Vernizes
São Paulo

Têrmos as. 742.341 a 742.353, de
28-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Verniaes
São Pauis.

Ultraeconôrnico
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso, peças ornamentais de cimentos
ou gêsso para tetos e paredes. cimento
refratário, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos ara pintura e óleos de linhaça, resinas: tintas
co, pó. liquidas, sólidas ou pastosas para
madeira, ferro r paredes; vernizes,
zarcão
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos. almofadas p ara Latas. abridp• . -ie cartas. arquivos. -borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas. brochas oara desenhos cofres.
:mictas. canetas tinteiro canetas para
desenho cnrandore , " de p anei carbonos.
carimbos, caranhadores. cola para .oareel.
.x1E:dores. comnassos cestos para COTresp ondência desenhadores. duplicado.
-e_ datadores estojos para desenhos,
estojos para canetas esto j os cote minas.
Psquarkos estojos p ara lápis. espetos.
?maletas Para p a p éis, furadores fitas
mira máquinas de escrever grafites
p ara la p iseiras gorila arábica grannaealares. lápis em geral lapiseiras. ma.
atiinas para apontar lápis. minas oara
irafites minas p ara penas máquinas de
s screver má q uinas de calcular magui
nas de sornar máquinas de multiplicar
mate-narns aorta tinteiros porta-carimbos Porta-lá p is porta-canetas. porta.
-arras, orensas p rendedores de Papéis
nercevelop cara oapéis perfuradores.
rsatras. ras p adeiras de borrões. ettencils
Para mimeógrafos. tinta e tinteiros

4.

Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso, peças ornamentais de cimentrNs
ou gêsso para tetos e paredes, cimen/o
refratário, produtos para tornar imparmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondencia alma
fadas para carimbos e para rintas, abri
dores de cartas, arquivos apontadores
berços para. mata-borrão borrachas
brochas, canetas para desenhos corta
dores de papel colchetes. carimbadores
cestos para papéis e correspondência.
classificadores. caps. coladores cariaras.
compassos. cofres. canetas tinteiros. ca•
netas esferográficas desenhadores, datadores coam minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espábas as furadores. f usina. fichários. fitas para máqui
nas de escrever. fichas para arquivos
máquinas para escrever, calcular, e so
mar. fitas gomadas. máquinas para
grampear • goma arábica gomadores.
grampeadores. grampos e çanchos para
escritórios. gis godets. Instrumentos de
escrever e de desenhos:- lápis lapiseiras
molhadores. mata-irorrao. máquinas e
apetrechos para apontar lápis mapas.
tecas. metros para escritórins e para

Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes),
gêsso, peças ornamentais -de cimentos
ou Osso para tetos
paredes, cimento
refratário, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica

Classe 17
Para distinguir maquinas e instaladka
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para cintas. abridores de cartas. arquivos apontadores,
berços p ara mata-borrão. borrachas.
brochas, canetas para desenSos. cortadores de papel colchetes. carliabadorea.
cestos para papéis e correspondência,
classificadores. clips caiadores canetas.
compassos. cofres, canetas emitira,. Caneta s esferográficas desenhadores, datar
dores com minas descansos para lápis
e canetas, esquadros espátulas 'furado.
res. fusins. fichários. fitas para máquia
nas de escrever, fachas para arquivos,
má q uinas para escrever. calcular: e ga-

mar. fitas gontadas. maquinas para
grampeadores. grampos e ganchos para
grampear. goma a-ábica. gomadores.
escritórios. gis. godets. instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras,
molhadorea mata-bordo, máquina' e
apetrechos para apostar lápis. mapa.
tens. metros para escritórios e para
desenhos. papel carbono. perfuradores,
oastate para escritórios. eco fechos de
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Publicação feita de actirdo com o crt. 130 dc Código do Propriedade Industrial. Da data da puncaçe começara
o correr o prazo de 60 d
para o deferimento do pedido. Di.0 .tn o ean prazo poderao apresentr.2 suco opozições ao Departamento
Nacional da Propriedade) Industrial aguSles que co julg crera prejudicados com o Cencemão do regizWo c'equwidn
Luci:ai. pastas para . escritórios com
ritos de metal. porta-tinteiros prrrta
lápis.
porta canetas,
porta carimba..s
porta-ca. ias porta blocos penas. pretà
cas. pinceis p rendedores de plpers. per
ceveios reguas stencis. scparadorer
para arquivos. sinetes tinta.s para co
Crever tiraiinha, tintas pa..a carimbos
tintas para dupdcadores. tin,a , para rex
pressão tintas- para desenrios aparelhos
para rira , copias pastéis de Pintas para
2.screVer e desenhos. maquinas de endereçar. maquinas regisi.aduras
Termos as. 742.349 a 742.352, de
28-3-66
Ideal S. A. — fintas e Vernizes
São Pauto

ttL

Ba'aafleiwa

Classe 2
Sultatos, supertosfatos
Classe
Para distinguir. Artigos. instalações e
máquinas para escritório e de: :lho. assim discriminados: abridores para carlias. minutadas para carimbos apontado.
res paa lápis be:çc, para inata - borrões.
borracha para apagar caixas para correspondem:ia canetas-tinteiro, clt ps oa
para papéis. cola colchetes, ipas.sos
Cestas para papeis. cravonS. datadores
esquadros para desenhos estofos caco.
lares estojos para desenho riras para
ganchos giZ, goma arábica gratite para lapiseira instnursentus de desenho e
de escrever lacre, lápis la pisei ras maquinas de calcular. m'iquinas de escreves. máq uinas de grampeai: máquinas
de somar malhadores p ainéis, penas
pesos ,ara napeis. percevetos, porta
caneta.» porta-carimbos porta-papel
proterures para rams raspadeiras ré
puas Cara desenho telas e tinteiros
Classe. 16
Cal. tintas (para ri-aros e paredes).
gêsso. peças ornamentais de cimentos
ou gesso para tetos e paredes. cimento
:refratário. produtos para tornar imparzneabliizantes as argamassas de cimento
e cal nidráulica
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas. óleos ara pinCura e óleos de linhaça. resinas; tintas
em pó. liquidas sólidas ou pastosas para
madeira, terra e paredes: vernizes,
Termos as. 742.401 a 7424.03, de
28-3-1966
. Ideal S.A. — Tintas e Vernizes
São orn..lo

Termos as. 742.411 a 742.415 de
28-3-1966
Fabrica de Aparelhos de Precistio
"FA P " S . A .

Inckie çâ'Ha 1133smofieHrea

Guanabara

Classe 42
Para distinguir . A g uardentes. aperitl.
VOS. ai-1'z hirtee hrandv cor/nane. cea.
veias terriet. genebra q in tomel
res necrar nun-h nipermint Filma
sucos de frutas sem álcool virinos. ver.
morith vinhos esTrininnu s vinhos
quinado , p wh skv

PRORROGACÃO

Rio Se Janeiro

OnzsitT:à-m

•

Classe 36
Artigos da classe

• Termo n. o 742.410. de 28-'3-1966
Mecânica Comrpre Ltda
. Guanabara

Botões, fechos corrediços. dedais e
.
fivelas
•
Classe 13
Adereços de merals Preciosos semi •
preciosos e scas imitações adereços -h.
,71 C

,

Termo n.9 742.416. de 28-3-1966
Bebidas Gaúcha Ltda.
Pio Grande rir) Sul

Classe 16
Revaestimentos, material exclusivamente
para construção e adornos de prédios

Termo n. 9 742.407. de 28-3-1965
paina Malharia Ltda.

•
•
Classe 16
Cal. lit:as (para muros e parecks).,ges.
sto.. pezzr.s-ornametr?a!-.-,) da cimento ou
gi.sso zr tetos--.e paredes, cimento re-

semi-preciosos bandejas de metais DMciosos. berloques de mera! preciosa°,
brincos de metal precioso co semipreciosos. bules de metais precis:soa,
carteiras de metais preciosos. 'colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos. copos de
ciosos, diamantes lapidados, tio de oura
fio de prata. twelas de metais preciosos cafeteiras de metais precimos. jóias
jóias taIsas tentejoias de metais oreciosos, medalhas de metais preciosas
semi- p reciosas e suas imitações. palitos
de oura pedras p reciosas Para ióian Pedras semi - preciosas para Jóia pérolas
e imitações de pérolas. oraras de metais preciosos, serviços de chá er.r e catõ
de metais preciosos, serviços de :icor
de Metal precioso, serviços de Nilrsccis
de alceai precioso, serviços de 'mandas
de truras de metal precioso. serv ça, de
sorvete de metal precioso. ra l hares de
metais preciosos, turibulos de metal,
turmalinas lapidadas e vasos de
meta . . preciosos
Classe 44
Cachimbos, piteiras, cinzeiros, depósitos
para fumos, cigarreiras, estantes para
cachimbos
Clas.es.. 49
Para distinguir logos. orinquedas. coas,
satecrnpos e art;gos desportivos: Autoramóveis e veicule:: de brinquedos.
armas
brinquedo baralhos, bolas
na- todos as espertes. bonecas. ame=
res . de natal. chocalhos, discas de errom; .
d.-some:via. honras ri: aves • e
aves e animais. iogas de armar lagoa
de. mesa luvas cara esporte. rn . niamrao d.e utensilios domésticos. máscara-c
Para esporte, nadadeiras, redes ocra
Desce.rei, P varas ;n--.
Classe 48
Escovas para dentes. unhas, cabelos
roupa

Tiãxu2k,w2aA

lasses: 41, 42, 43 e 44
Comêrcio de restaurante, bar e artigos
para fumantes em geral

âakeá
q n r:C .aeth-Eu

fratário, produtos para tornar imperbeaTermo n. 9 742.404. de 28-3-1966
bilizantes as argamassas de cimento e
Gil Amora
cal hidráulica
Guanabara
Classe 17
Para distinguir: Abridores de carta, ala.
varscas para re g istradores, a rq uivos, ai
frustadas para carimbos e par tinta ai
tineteiras, a g uarelas. apagadures appn
.adores terços ara mata-ourrêó, oro
chas para com e desenho, canetas ca
netas tinteiros. canetas para desenhos
crusarfres de papal. carimbos. carbono
com passos calendários caixas para MI
respondencia coladores: cortadores Cif
Classe 32
g apel datadores, densenhadores descan Publicação periódica, jornal ou revista
_
sos para lá pis e cantras esp eto Para Pa
Termo n. 9 742.408. de 28-3-1966
peis espomeiras estolas para lápis e
Finteis Othon S.A.
canetas, estojos para minas de lapiseira
Guanabara
ttcharios fitas para máquinas de escreves grampos para papeis goma arábica
qrampearlores gram pos para pastas giz
lanas eni geral máquinas para apontar
a
lápis. mata•borrão. molhadores nume
NOTES OTI-105k1
radares, pegadores, perceveios para oa
avia. pa pelão e tabuas porta-Nocos pe
Classes: 41. 42. 43 e 44
nas de escrever, ponteiras para lápis
Bar,
restaurante,
compra e venda de be-oara eusos p ara livras pasteis ara tinta
de desenho. resilhas para pape . rapa bidas alcoólicas. refrigerantes, águas miunas e artigos para tumantes em geral
deiras reguas registradores separado
res para livros. separadores para Papeis
Termo n. 9 742.405. de 28-3-1966
nm p anos. tinta para escrever. tira-tintas
Editóra Mónaco Ltda.
Guanabara
transferidor, tinteiros trenas e tábuas
com moias para papeis
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para pintura eoleos de linhaça, resinas, tintas
cai Ó( liquidas, sólidas ou pastosas para
madeira, terrro e paredes, vernizes e
Classe 32
Zarcão •
Jornais, revistas e publicações em geral
Termo n.° 742.409, de 28-3-19M
Termo n. 9 742.406, de 28-3-1966
Hoteis Othon S.A.
Revestimentos 'Monte Branco" Ltda.
Guanabara
Guanabara

.,

et,

,rn,rnee,es

nos.. de metais preciosos sem' nreciosoce suas imitações: alianças. rnéis ..articos .de "antasi de metais , nrertnscis.
balagandans de metais preciosas
,

.•.

J/

na:se 6
,'--rriges da cl,;ssr
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Publicação feita de ledo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
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Têrtnos as. 742.353 a 742.374. de
28-3-1966
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
São Pasto

Jovem Guarda

cana, caldos de frutas: guaraná: mires;

cos, refrigerantes. soda; xaropes para
retrescos
Liasse 17
Para distinguir: Lapis comuns. lápis de
cor e para cop.ar ; as mesmas três gua.
landes de lapis com a mina móvel; gra.
',hes ou minas comuns, de côr e para

copiar. giz para desenho e giz para
marcar (exceto giz ara bilhar), carvão
para desenhar exceto o incluivel em
Classe 9
Para distinguir instrumentos musicais: outras classes): porta-giz; lápis de lousa; lapiseiras, cra ons e craions assiso
Arpas. bandolins. birunbau. banjos, bacos; canetas. canetas-tinteiro, penas paterias, cavaquinhos, clarinetes. contra- ra
canetas-tinteiro e penas comuns pabaixos. cordas para instrumentos Musira escrever (exceto as de metal precio.
cais. cuiras. gaitas, guitarras, pandei- sol; presilhas para canetas-tititeiro: seros. pianos. ,eistões. rabecões. tambores. cadores de penas: caixas
para penas.
violas, violinos e violões
tinteiros: mata-borrão: borrachas de saLiasse 42
tar de cada espécie para tinta e para
Para distinguir. Aguardente% -aperiti- lápis: elást eos faixas de borracha em
vos, an s rOer hrandv conhaque. cer forma de fita), anéis de borracha (exvetas •ernet. genebra. ,gin tramei. Jons ceto os incluiveis CM outras classes).
reg nect a i uuncb o/ permita. !hum protetores de pontas de lápis de toda
sucos (te frutas sem álcool vinhos, ver. espécie; olusa ela.stica para calcular
mouth vinhos espumantes, vinhos
1 preta 1 e para memoranda: abridores
tsulna-lr . e veh skv
de cartas: p esos para papel; raspadores;
Classe 41
estajos para desenhos: réguas: esquaAzeite, creme de leite, leite. leite em pó. dros: tábuas ou ranchas ara desenhos,
banha, cremes alimentícios, coalhadas gramos para papel e tachas: papel carleite condensado, vOgurt. manteiga. qual- bono: papel estendi: caixas de tinta
para escritórios ou desenho: pires para
'os, margarina. requeijão e coalhos
t nta nanquim: tintas ara carimbos. tin,Classe 48
tas nanquim de qualquer espécie, tinPara distingibir Perfumes essências ex- tas esp
eciais para canetas-tinteiro e tin-toucatratos ti gua de -colônia. agua de
tas comuns para escrever (exceto tii.
dor água de beleza Agua de quina tas para pintura de casas, tetos
e paagua' ir rosas. água de a'tazema água,
redes e exceto tintas de cal)
Para barba ia:8es e tónicos para os
Classe 39
cabelos e para a p ele brilhantina. ,bandolma 'batons." sosmétiros rixadores J an. distinguir: Artetatos de borracha.de • penteados uern A leos Óleos p ara os .eorracha, artefatos de 'borracha para
fficulos artefatos de borracha trac
cabelo creme revanescente cremes gordurosos e pomadas para linspeca fett -luidos em outras ' classes: Arruelas. ar
pele a lepflatórios ,c1~. tolas, amortecedores, assentos para ca
dorantee vinagre -aromático pó de arroz letras. borrachas para aros, batentes de
4 "e . buchas de estabilizado, buchas
e talco perfumado ou não ia,pis bafa'
pestana e sobranceiras, prepadoS Para, iDuchas para Ninei°. batente de porta
embelezai cibos. e alhos. ca rmim pare batente de cbassis, bicos para mamadei
o rosto e paia as lábios saiaao e creme ia% braçadeiras. :bocais bases para te.'
para barbeai sabão liquido pertumadt lefones, borrachas para carrinhos indus
ou nao sabonetes. lenrithcios em ció tilais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas. cochim
posta .21) liq uido. sais pertlimados Pata
banhos pentes. vaporizadores de Perta de inotor. câmaras de ar chupetas, cor.
me: escovas para dentes cabelos unhas racha,. chapas e centros de mesa cor
e cibos. saquinhos perfumado prepara. parac entro de mesa calços de borra,
dos em nó pasta túmidos . e tijolos déses musico., de borracba cabos Para
pran o tratamento das unhas. dissol ferramentas Chuveiros. calços de hor
ventes a vernizes, removedores da mil das de borracha cap sulas de borracha
cuia glicerina er selmada para os cabelos' cha para má q uinas, copos de iborracha
e preparados para descoloir unhas oara halos,. dedeiras desentu.pideiras
discos de meia, descanso para pratos.•
cibos e pintas ou sinais atificlais
encostos - embolas, esguichos estrados
para a nele
espontas 'de borracha em quebralacte
Classe '37
Roupas brancas. nara cama e mesa:' para ,orneiras. fias de borracha lisos
Acolchoarias Para cangas- ca.cbas co , órmas de borracha guarniçôes para
fronha, qual dana automóveis guaratçbes para velculos.
lael . ,.- t-%.„estretier
pos togo bord I:, .0001. dIt' coalhas anchelas para escolares, ilâmina,
nara borracha para degraus. listas de bor
lencois manta.s iai 'e yp Øs non
cosinia e nanes de pratos. i'cralha e de racha. manoplas maçanetas " proteto.I
para p ara-lamas. protetores de,
reste e banho. :toalhas Se mesa toa

Indústria Bra0eira

para-choques aedal do acelerador- cie 1
dal de partida pesas Para • tnisinas ;
p ratinhos -pneumaticos pontas de boi',
racha rara bengalas se muletas, rodas.
inaasiças, rodizios revestimentos de
:embate r isolador suportes. semi.
pneumfiticoa, suportes de cambio. aaa.
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de :notor. sapatas do pedal do breque, re

lhas vara Untar toalhas para thá e
cale toalhas aara banouetes, ratara'.
c:8es p ara cama e mesa. toalhinhas
(cobre não)
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas como bebidas, a saber Asmas

deis. sanfonas de vácuo, suportes de
nrrneha
rie -na-racha p ara SÓ
tonas de partidas, saltos, solas e solados
de borraçha surdina: de borracha para
a plicação aos Mos telegráficos e talem%
nicos, travadores de porta tigelas
noelas. tampas de borracha para conta
Mas, tiras de borracha Pa ra elabora.
ção de substâncias quirnicas
Classe 46
Anil: ainido; azul da prüssia e ultramar
para lavanderia: bastilhas. bcchas para
hinpar e polir; cêra para assolhos; cera
para lavanderia; detergentes; flanelas
preparadas para limpar metais e móveis
fósforos; goma pare lavaa.lorla e lavadeira: graxas para calçados: hquidos
pra tira rmanchas e branquear roupa,
óleo par limpez de erros; pomadas para
calçados: pasta para polir; preparados
ara lavar; sabão em pó; sabão comum
e saponáceos
Classe 44

sive móveis para e.scritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almotadas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas,
bandeias domiciliares. berços biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e cate,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de iantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,
comunica de armários e gabinetes para
copa e sosinf o. camas. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensaa, divisões. divans discotecas
made:ra. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes. guarda-roupas. mesas,
mesinhas mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, mosturas
oura quadros, porta•retratos. poli-mnas,
poltronas-camas, prateleiras, portsi-cha.
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 11

Cigarros, acendedores para cigarros.
aromatizados para fumantes, bolsas para Ferragens, ferramentas de afala espécie,
turno, bolsas para rapé cachimbos. cai' ciliciaria em geral e °atm art:gos de
?eiras para turno, charutos„ cigarreiras. metal a saber: Alicates, alavancas, arcinzeiras, estojos para cachimbo filtros mações de metal, abridores de latas,
nara p iteiras, tosforeiras de bolso. Is- arame liso ou farpado, assadeiras açuq ueiros. paria para ciaarros. piteiras, careiros: , brocas, bigornas. baixelas,
nonteiras de cachimbos. porta 'charutos. bandadas. bacias, baldes. bitabomeres:
baleia cadinhos. cadeados. castiçais. ,cos
rapé. sacos para fumo
/heras parmedreiros coraentes, cabide*:
Classe 12
Artigos de metal comum e miudezas de chaves: creniones. chaves de parafuso.,
armarinho: Alfinetes, alfinetes de segu- conexões para encanamento, colunas,
rança. agulhas. argolas, botões, colche- paixas dc metal para portões, canos de
tes, dedais, fivelas e fechos corrediços. meatl. chaves de tenda chaves usglêsa.,
garras, :gritas de metal para aniches de cabeções, canecas, aipos, cachepots,
vestidos, filhoses, lantejoulas, missangas centros de mesa, coqueteleiras caixa.
para acondicionamento de ai:mento,
é presilhas
caldeirões, caçarolas, chaleiras. careta'.
ras. - conchas coadores: distintivos, do.
Classe 23
Adereços de irstais preciosos .semi- 'n-adiças: enxadas, enxadões. estorna,
prec OS:35 e scas .imitações adereços de engates. esgu:chos. enfeites para arreios.
pedras preciosas e suas imitações. ador- estribos, esferas para arreios, espuma.
;nos .de metais preciosos. .semi-preclosos damas: Formões. 'vices. terra para asnas
e suas imitações, ,alianças. anéis. arti- capim ferrolhis, facas. 'facões, teliaa
gos de antasia de metais preciosos. duras ferro comum a carvão. tendeiro.
,balapandans de metais preciosos ou' 'funis Fôrmas para doces, Freios uai%
semi-preciosos bandejas de metais pra; estradas de ferro, Frig:deiras: ganchos,
ciosos. berloques de metal preciosos., g relhas garkm. ganchos para quadrai
brincos de metal precioso OU semi- uonzis para darruagens: insignias:
preciosos, bules de metais preciosos. mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo:
carteiras de metais preciosos, colares 'Jarras; macLad:nhas. molas Para Portas
de metais 'preciosos OU semi-preciosos molas para varie:manas, martelos data
matrizes: navalhas: puas; Pás. Mei
contas de metais preciosos. copos de retas,
,gos, parafusos, picões. porta-gelo: poe
.ciOsos, diamantes lapidados. fio de ouro
lio de prata, fivelas de 'metais precio- seiras, porta-pão. porta-jóias, paliteiros,
sos cafeteiras de metais preciosos. 'jóias panelas, roldanas, ralos para p:as, rebi:jóias 'falsas ilantejoias de Meta18 pre- tes, regadores: serviços de chã e cafè,
ciosos, medalhas_ de metais preciosos serras. serrotes, sachos. ,sacarrolha: te+
semi-preciosos e suas Imitações. pairass sonsas. talheres atlhatleiras, tosques."
de ouro pedras preciosas para jóias, pe- tenazes, travadeires, telas dt arame. tare
dras semi-preciosas para jóia pérolas neiras, trincos. tubos Para encanamento,
,e imitações de 'pérolas. 'pratos de me- tinos para •irtas de correr. Motel
cais p reciosos, serviços de chá e de café 7-avessas, turibulos; rasca, vasilhames.
e VINTIZI238
de metais 'preciosos, serviços de
.1
de -metal precioso. serviços de 'refrescos
.Classe .22
de metal precioso, serviços de saladas Cânhamo em Fio ou em linha, estamSelf
de frutas de metal 'precioso. serviçia de de seda ou de lã. fios de algodão. lutiko
sorvete de metal precioso, 'talheres de /a. linho, plástico, rasai, rayon. seda em
-metais 'preciosos. Atribulas de metal. tura) para tecelagem ou uso Morou"
turmalinas lapidadas e vasos d•
Juta zo fio co emlInha . 1 tom:"
metais preciosos
linho e meneado ou novelo, linho
iClasse .40
brllhantea. Mima para bordar, para caso
Móveis em ,geral. de metal vidro, de tara. .croChet ou elevemos. linhas Me
aço madeira, estofados ou não, Inclumeadas ounovelos. retroses
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Classe 28
chaves. porta-niqueis, pastas, pulseiras
Termo n.° 742.417, de 28-3-1966
Cia. Industrial e Mercantil "Casa
Para distinguir: Artefatos de mataria de couro, rédeas. selins. sacos para viaFracalanza"
plástico e de nvion Recipientes talar: gem. sacolas saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
cados de material plástico. revestunen
Guanabara
Classe 49
tos corifeccionados de substancias an:
mais e vegetais: argolas ai;ucareiros Para distinguir: logos Arinquedos. passatempos e artigos desportivos: Auarmações p ara ()colos. p ules bandeja
PRORROGAÇÃO
base para reie kones baldes' bacias t5oi tomóveis e veicti'os de hr nquedos arasai, caixas carteiras chap..s. cabo: mas de bring ‘ .edo. baralhos, bolas para
para ferramenta .utensibos cruzeta' ror'os os esportes. bonecas. árvires de
caixas r.a.r acondicionamento de ali natal c h ncalhos, discos de arrem. sso
mentos. caixas le mataria plástico aar, clesport vi t . ciums de aves e ao mais
de armar, logos de mesa »Rias
baterias coadores caos canecas co
iheres. conchas. cestas rara pão. cest para e-norte ia niaturas de utensillos
Mias capas oara álbuns e Para livro ,Fd-iras redes iara pesca, tamboretes
e varas para pesca
cálices. cestos castiça:a para veiar •
domésticos, máscaras riaar esporte. nacaixas para guarda de onietos
Classe 11
chos. coadores oasa chá. descanso Ato
Classe 24
(Vida exemplar)
pratos. copos e co p inhos cle plásiof
Para distinguir artetatos de algodão
Termo n. o 542.418, de 28-3-1966
para sorvetes, 'caixinhas de Sia <Ge( nvion. Diasticos, canhamo. caroa luta.
Cia. Industiial e Mercantil "Casa
para sorvetes colherinhas coa roias lã. linho, paco-paco, rarrn. raion seda
l'raêalanza"
gartinhos de plasticc para sorvetes tro natural e outras libras: Alamares, aatca
minhas de piosocc para sorverss disco: dures, bicos bolsas, de tecidos p ara se
Guanabara
embreagens de material piásocc •rr.na nhoras bordados borlas bandeiras cor
lagens de material plástico os a serve (iões cadarcos, coadores de café cober
tes estoiro oara abjetos espumas di ias p ara ra q uetes, coberturas p ara ca
nylon. esteiras enteites fara autonso valos debruns enfeites etiquetas enPRORROGAÇÃO
pratos Funis Formas na-a doces tira tremeio, entretelas flâmulas fitas tran
Isolantes lumes hos de ze.illose tecno: ias, filtros de cate galões, la tos de
ções para churaoa . e mamadeiras puar cha p etis. mochi as. montas nesgas om
tsiçõei oara aorta blocos quarno;Ine: freiras oassamanaries. na :mi I has
para iiguidthendores e para oatedeira i-ios oassamanes. oonpons, pingar-ires.
para noisas tacas guarnit o,, guarnu. 'rolas rédeas redes sacos. sacas sa•
colas tiras, telas para hordas zergas
de truta e legumes guarni tões ma
testai plasticc para ctensinos • oblato
guarm t ões oara bolsas gastos gaerial Para distingi/A- Artefatos de cearmoa.
Par a cortinas 'arcos lain . nar os piás porcelana faiança. louça volrai,a para
Classe 11
nano- insiras -'.aias uso caseiro aparelhos de e rã. de cate,
tICOS lancheiras
(Vide exemplar)
rouoas ouxaoo de tantas. serviços de refrescos e fie
orinóis penderlores
re i para moveis pies
,r ,i • ris palite, bebidas a saber abaiures de :ampião.
Termo n. o 742.419, de 28-3-1966
ros. Dás de cosrahn p edras somes artt a t ucareiros. aganha-moseas, oacias de
Laboratórios Gemballa Ltda.
lrir na bandedas banheiras bisa) leiras
gos orotetoes Iara 1, n'tirnelitOs
Santa Catarina
ir.
•
afiecas
h
aotliás
bules
CS
xadores de ngua oara uso domestisc
-a-fri c istiçats. chavenas centros de mesa
em anosas ciasses .
--OS p ara sa pa (—mourama tuhose, 1 - scansos (IP V,yer•
costumes para rnorr
tetro para vl 1. ' Ina, escarradeiras. espremedores tiloo
porta-copos porta-niouels norta-nota s funis. garra fas. globos. iard narras larporta-docomeotos oiacas rehari rocli ros jarrões. lavadedos, lavatórios lei
ilhas reci p ientes suportes suaortes p ar: tiras. ina t armas de porcelana. manta
sateiros -nous
guarriananos
lçglaS elle-Iras. molheiras, moi-moas palite.ros
,INDÚSTRIA BRASILEIRA
topos para ainrolas ',Mos oara Seno jodestais. pias
pires: polvilhadires.
gas travessas tipos le material ouss porta facas potes. puxadores recepta
tiC0 sacolas sacos sautnnhos vasilha
salefroa serviço de chá: taças
Mei, p ara acondicionamento vasos st para café, travessas, terrinas. orináis
Classe 3
caras ,oias s trio e rolas nâi ir- ida'
Um produto farmacêutico indicado no
vasilhas vaso, can itá'''OS e xícaras
abar
correias pasta e pedras para
tratamento das angiocolites e suas
Classe 14
rebolos adesivos para tacos adesivos Vidro comum Amolado traialhado
manifestações
para larlrilro. e arl,•• n ,••• , "+"s azulems em /Mas as formas e preparos vidre
e
mias
5
742.420, de 28-3-1966
Termo
n.
Dar
rerolnoery
carretel!,
seleis
cristal para todos os fins, vidro indus
Laboratórios Gemballa Ltda.
rsições de material plástico oara indús
trial. com telas de metal ou compositria geral de olásticos
Santa Catarina
ções especiais' am polas aquários asClasse 34
sadeiras almofarizes bandeias cubetas cadinhos cântaros cálices centro
Cortinados, cortinas, capachos encerade mesa cápsulas. copos espelhos as
dos, estrados, linóleos, oleados, estrados,
carradeiras frascos fôrmas para do es
linóleos, oleados, passadeiras. panos
fôrmas para tirnos tios de vidro. siar
para assoalhos, para paredes e tapetes
ratas garrafões graus globos haste.
tarro& larriine/ras. licoreiros =nadei
Classe 35 '

.94e€40sovtexte

Couros e ptles preparadas ou não. camurças. couros, vaquttas. pelicas. e artetato dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras. caixas.
en-^o carneiras. cepas para
chicorp,
álbuns e para livros. embalagens de
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis. ouarnições para porta-blocos. malas, maletas, porta-notas: porta-

Teimo n.° 742.421, de 28-3,1966
LaboratórioS Baldacci S.A.
São lj

Hemotaurina
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3

Uni produto 'farmacêutico, sob as formas
de solução in;etável. drágeas e xarope,
indicatk, nuo tratamento das moléstias
vasculares e cardiacas
Tênno n.° 742.422, de 28-3-1966
Laboratório Celaballa Ltda.
Santa Catarina

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado coiro
medicação sedativa do sis.tema nervoso
Termo n.° 742.423, de 28-3-196J—
Laboratórios Gemballa Ltda.
Santa Ca,nrina

Iiidústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das convalescenças e como
medicação recalcificante
Termo n.° 742.424, de 28-3-66
Mapla S. A. — indústrias de Materiais.,
Plástico;

44

.4

Rio Gra o -4 do Sul

MAPLA
No.eus. l‘à

SUM1010 N OUMIND1

Classes: 8, 11, 12, 21, 28, 32, 40,
49 e 50
Insígnia
Termo n.9 742.425. de 28-3-66
Mapla S. A. — Indústrias de Materiais
Plásticos
Rio Grande io Sul

ras, mantegueiras. pratos pires porta.

jóias. paliteiros potes pendentes pe•
'testais saladeiras serviços vara re
-fresco.alitub,gsrve.
sas vasos vasilhames vidro para cri.
;traças vidro p ara rclágios vararas.
vidros para. conta-gotas vidro para
automóveis e para bara-brisas e
afearas

Indústria Brasileira
Clisse 3

MAPLA

of.;
orociato larmaceutico
;Jornais, -tcitas. folio-tos e publicações
tratarronto s i o foniOtico das mialgias,
em geral
arlrites e bursites
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da date da publicação começará
ér, cui ler o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar sues oposições ao Departamento
Nacional dr Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Tèrmos os. 742"375 a 742.400, de
28-3-1966
Magaldi-Maia (Publicidade) Ltda.
Sfío Prtilo

CALHAMBEQUE
INDUSTRIA 'BRASILEIRA

_

Classe 8
Pará distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras, sorveteiras, aparelha, de refrigeração, enceradeiras. aspiradores de pó. fogões. fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coqueteleiras. expremedores liquidificadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
carne, resistências Maricas, fervedores.
estufas, ventiladores. paenlas e bules
elétricos. refletores, relógios de ar refrigerado fornias elétricas. máquinas
fotográficas e cinematográficas. campainhas elétricas, garrafas tértnicas. regadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna, esterilizadores condensadores. bobinas. chaves elétricas.
comutadores, interruptores, tomadas de
corrente. fusivel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos. ocul6s, aparelhos de aproximação. abat-lours e lustres máquinas
. para lavar roupas para uso
doméstico
Classe 18
Para distinguir: Perfumes essências ex•
tratos. água de colônia, aopia de touca.
doa água de beleza aatia de guina
água te rosas, água de attazenia. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina bar,.
dolisa. "batons" cosméticos fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gor
durosos e pomadas para liai:laza dí
pele a "rnaquilage" lepilatórios, deso
dorantee. vinagre aromático . pó de arro:
e talco perfumado ou não, tains oara
pestana e sobranceiras. prepacloa para
embelezar cibos e olhos. carmim nata
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para' barbear, sabão liquido pertumadc
ou não. sabenetes. lentifficios em pó.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perita
me; escOvas para dentes, cabelos. unhas;
e cilios. saeuinhos perfumado prepara.
dos em pó. pasta. liquidas e tilolos
proa o tratamento das unhas. dissol•
ventes e vernizes. removedores da zuti•
cuia glicerina "er‘umacla para os cabelos
e preparados para descoloir unhas
cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos

pas, oleina óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum. eabáo de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados
Classe a6
Para distingtar: Artigos de ve-s,uários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. olpargatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecol& calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camvsas, camisolas, ca i se tas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, tardas para milinres. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laqués.
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
maiôs. mantas. mandrilo, mant:lhas. paletós. palas, penhoar, pulover, palatinas,
!migas, pouche.s, polainas, pijamas. punhos, perneiras.. quimonos, regalos,
robe de chambre. rolpão, sobretudos.
auspensórios. saldas debanho, sandálias
aueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
roucas, turbante& ternos. uniformes
e vestido:
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições itnpressas, revistas. órgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-televisionadas, peças teatrais e elnematográ ficas programas
circenses
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral tecidos para confecções em geral para
tapeçarias e para artigos da cam a e
mesa: Algodão, alpaca. cânhmo cetim.
caroá. casimiras fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey; linho; nylon.
paco-paco; percalina; rami; rayon; seda
natural; tecidos plásticos. tecidos impermeáveis, tecidos de pano cobro e
. veludos

chas, capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de ibjetos, cartuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticoos
para soraetes, caixinhas de plástici
para sorvetes, colherinnas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorveres for.
minhas dt plástico para aorvetes. discos,
embreagen de material plástico. embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para : objetos, eseamas de
nylon esteiras, enfeites para automóveis, massas anil-ruídos. escoadores de
pratos, funis. tôrmas para doces, fitas
para bolsas, 'acas, guarnições guarninições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, gcarnições de material plástico para utensílios e eibjetos.
guarnções para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ferro laminados, plásticos lanche.ras, mantegueiras, malas
orinois, prendedores de roupas. puxadoes de móveis, pires, pratos P a liteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos protetores para documentos puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-nique:s, porta-notas
porta-documentos placas. rebites r,-iclinhas. reciprmtes, sz,portes, suportes para
guardanapos, saleiro ' rubos. tigalas
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plás.
tico sacolas, sacos sagu:nhos. vasilhames • para aconcliciinamento. vasos. xi•
caras. colas a frio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corturnes, para marceneiros, para sapateiros. para vidros pasta adesiva para
mater:al plástico e moera)

panelas, roldaaas, ralos para pias. rebfa
tes. regadores: serviços de chá e café,'
serras, serrotes, sachos. sacarrolha tea
souras, talheres, atlhadeiras, torquezea
tenazes, travadeiras, te ias dt arame, Niirr
neiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para pirtas de correr. taças.
travessas, turibulos; vasos vasilhames
e verruma
Classe 35
Couros e ptles preparadas ou não, camurças. couros, vaquttas. pelicas, e ara
tefato dos. mesmos: Almofadas de cotia
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas,
chicotes de couro, carneiras. capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos, guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins. sacos para via.
gem. sacolas, saltos. solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 41
Azeite, creme de leite, leite, leite em pá,
banha, cremes alimentícios, coalhadas,
leite condensado, yogurt, manteiga, queip
jos, margarina, requeijão e coalhos

Classe 92
Para distinguir: Aguardentes, aperitta
vos, ui:a, bitter, brandy. conhaque, cera
vejas fernet genebra, gin, karrel. tiro.
res, acatar, puncb pipermint. rhuna,
sucos de frutas sem álcool, vinhos. ver.
mouth vinhos espumantes, vinhos
quinados e wh:sky
Classe 43
‘gua.s minerais. águas gasosas artificiais, bebidas espumantes sem álcool,
guaraná, gasosa, essências para rebita
garantes. refrescos, refrigerantes, sodaClasse 11
sucos de frutas e xaropes
Ferragens, ferramentas de tõda espécie
cutelaria em geral e outris artigos de
Classe 14
metal a saber: Alicates, alavancas ar- Cigarros, acendedores para cigarro,
mações de metal, abridores de latas aromatizados para fumantes, bolsas para
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- fumo, bolsas para rapé cachimbos, carcareiros; brocas, bigornas. baixelas, teiras pare faliu), charutos, cigarreiras,
bandejas, bacias, baldes, bimbonieres; cinzeiros, estojos para cachimbo. filtros
bules; cadinhos, cadeados. castiçais, co- para pit;iras. fosfore.ras de bolso, Islheres para pedreiros correntes, cabides queiros. paria para cigarros, piteiras,
Classe 37 Roupas brancas, para cama e mesa:- chaves: cremones. chaves de parafusos ponteiras de cachimbos. porta-charutos,
rapé, sacos para fumo
Acolchoados para camas, colchas, co- conexões para encanamento, colunas.
bertores. esfregões. fronhas, guardana- caixas de metal para portões, canos le
Classe 49
pos. jogos bordados. jogos de toalhas meai). chaves de tenda chaves isglesa
Para distinguir: jogos, brinquedos, paslençois, mantas para camas, panos para cabeções, canecas. cipos. cachepots
satempos e artigos desportivos: Ata
casinha e panos de pratos. toalhas ir centros de mesa, cogueteleiras caixas tomóveis . e
veiculos de brinquedos, ararosto, e banho. toalhas de mesa. toa• para acondicionamento de al.mentos,
mas de brinquedo, baralhos, bolas para
lhas para jantar, toalhas para ahá e caldeirões, caçarolas, chaleiras catetei. todos
os esportes. bonecas, árvores de
café. toalhas para banquetas. guarni- ras, conchas coadores; distintivos, rio' natal chocalhos, discas de arremesso
bradiçasa enxadas, enxadões. esferas.
çôes para cama e mesa toalhinisat
engates, esgutchos. enfeites para arreios desportivo figuras de aves e animais,
(cobre pão)
estribos, esferas para arreios, espuma- jogos de armar, jogos de mesa, luvas
Classe 28
deiras; formões, !vices. ferro para cortar para esporte. miniattiras de utensilios
Para distinguir: Artefatos de material capim ferrolhis, facas. tacões. fecha- domOsticos. máscaras paar esporte, naplástico e de ,nylon: Recip:entes fabri- dura: ferro comua] a carvão. 'ai-oraras dadeiras redes para pesca, tamborete
e varas para pesca
cados de material plástico, revestimen- funis fôrmas para doces. freios para
Classe 46
tos confeccionados de substâncias ani- estradas de ferro, frigideiras: ganchos.
Classe 15
Para distinguir: Amido, anil, azul da mais e vegetas: Argolas açucareiros grelhas gar 4os.
ganchos para quadros Para distinguir: Artefatos de ceâmica,
Prússia, alvaiade de zinco abrasivos, armações para &elos. bules, bandejas.
algodão preparado para limpat matais bases para reletones baldes bacias boi' gonzis para darruagenS: insignias: porcelana, faiança, louça vidrada para
lâminas. liroreiros. latas de lixo; uso caseiro aparelhos de chã, de cafó,
detergentes, espremacetes. extrato de sas, caixas, carteiras, chapas cabos mas.
jarras .: machadinhas molas para porta de jantar, serviços da refrescos e de
anil, fécula para tecidos, fósforos dej
para ferramentas e utensílios eruzetas.
cera e de madaira. goma pare lavan- I ,:aixas para acondicionamento de ali- molas para venezianas. martelos dar- bebidas a saber: abajures de lampião,
retas ma , rizes: navalhas: puas: pás, are açucareiros, ap
anha-moscas, bacias de
daria. limpadores de luvas. ligui el os dei
plastio
qnc 1, ira!
:o:ma, caixa aa 'ai a.ar
picões porta-gélo:
atiarta, bandeijas banheiras, biscoiteiras
'lr-mcniear tecidos líquidos mata nora,'
rae para roupas e meta óleos para rou. baterias, coadores, copos, canetas, con seu-, s porta pão, porta jóias. paliteiros bidés, botijas, bules, cafeteiras canecas
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castiçais, chavenas, centros de mesa.
compoteira, cubos& descansos de porca.
fana, escarradeiras. espremedores filtra
funis, garrizaas. globos. jard:neiras jarros jarrões, lavadedos. lavatórios leiteiras. maçanttas de porcelana, mantagueiras, molheiras. Moringas. palite:ros
pedestais. pias. pires: polvilhadires.
porta-facas, pores, puxadores, receptáculos, sale:ros: serviço de :há; taças
para café, travessas, terrinas, orindas
Classe 24
Alzmares, atacadores para espartilhos
• calçados, araduras de algodào para
diversos fins, exceto para fins medici
tIais. bandeiras, bordados braçadeiras
borlas, caueados caas ara móveis e
piãos, carapuças para cavalos coedeka. debruns. lã. fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, tolos galar
dates, lamparinas, mochilas. mosquita%
roa. nesgas. ombreiras e enchimentos
pare roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis :Uri
passamaries. pavios. rédeas, rendas refazendo parte dos mesmos palmilhas
des sacas ainhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas. 'lho 'e
tendo parte de móveis, artigos êste!
leitos de algodâo. cânhamo linho luta
seda, rabo lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Classe 17
Para distinguir: Máquinas e instalações
para escritórios em geral:, arquivos para correspondência, almofadas para ca
iambos, e para tinta, abridores de carta
arquivos, berços de mata-borrão. borra
chas, canetas para desenhos, cortadores
de papel, carimbadores, coladores. cestos de papéis e correspondência, canetas. compassos, cofres, desenhadores
datadores com minas. esecansos para
lápis, canetas; esquadros, espátulas. furadores. tusin.s ficha r, ores. tuas coara
maquinas. fichários. 4ichas para arquivos. gomadores grampeadores grani
peadores, grampos e ganchos para escritórios, godas. instrumentos de escrever e desenhar. lápis. lapiseiras ,nolhadorea. pincéis, máquinas e petrechos
para apontar lápis, máquinas de 'saravas somar e calcular, máquinas de
grampear. mapotecas papel carbono.
per furadores, pastas para es.critórtos
Com fêchos de metal, porta-tinteiros
porta-lápis. porta-carimbos, prensa s.
porta-blocos. prendedores de papel. percevejos, réguas. stencils, separadores
para arquivos tintas de escrever e
tiralinhas
Classe 13
Adereços de tnetais preciosos ,semipreciosos e sc, -ir. imitações adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adar
nos de_ metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de- 4antasia de metais preciosos
balagandans de metais preciosos ou
aerai-preciosos bandeias de metais preCiosos. berloques de metal preciosos
brincos de metal precioso ou semipreciosos. bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou setni-preelosos
Contai de metais preciosos, copos de

ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro elásticos, elásticos para calçados. enfio de prata, fivelas de metais precio- listo esferas esguichos, fios ie marca.
sos caketeiras le metais P reciosos. jóias :ha guarnições de borracha para auto'
'cilas falsas. lantejolas de metais pre- liáveis, guarnições .de altivas. nsutla
ciosos, medalhas de metais preciosos Sores de borracha para pos. 'na-as de
semi-preciosos e suas imitações. palitos r orracha. maçanetas mamaderas
de ouro pedras preciosas para jóias pe. borracha manomas. mochlas. paninho,
dras semi-preciosas para jóia pérolas de borracaa para cama de crianças, pesa
e unitasões de pérolas, pratos de me- para mamas pratinhos de oorrarha
tais preciosos, serviços de chá e de café pneumáticos. aorta moedas de Porracha
de metais preciosos, serviços de :icor protetores de borracha, protetoras de
de metal precioso, serviços de refrescos borracha para bicos de mamadeiras.
de metal precioso, serviços de saladas ponteiras de borracha para benga,as de
de frutas de metal precioso, serviços de 'entenmos. revestimentos de oorracha
sorvete de metal precioso. talheres de para automóveis, rodas de borracha
metais preciosos. turíbulos de metal, •odos de borracha, róláas de borracha
saltos. e soados de borrachas astcoa de
tunnalinas lapidadas e vas. ,s de
borracha oara aParelhos dP verificar
metais preciosos
oreasão arterial. sacos- de borracha para
agua quente seringas de borracha, taClasse l4 ‘'
Vidro comum, laminado, trabalhado petes e tam pos de borracha :Iara torrar
em tõdas as formas e ',reparos vidro mesas. Melas, tubos de borracrut para
cristal para toftos os fins, vidro inclua- irrigação, tubos ~denta. tubos de
alai. com telas de aie:al ou composi- borracha endotrarelas. tubos nasais de
ções especiais: ampola,/ aquários, as- borracha para oxigênio e vasos de borracha vara enfêrmos
sadeiras aimoterizes bandejas cubata cadinhos cântaros cálices, centro
Classe 40
de mesa, cápsulas, copos espelhos as- Móveis em gerai, de metal, vidro, de
carradeiras. frascos tõrmas para do es iço madeira, estofados ou não, inclufôrmas para tórnos tios de vidro, gar sive móveis para escritórios: Armários
rafas, garrafões graus globos, haste. armários para banheiro e para roupas
jarros. larclineiras, licoreiros inamadei usadas, almofadas. acolchoadas para
rar tnantegaeiras. pratos pires porta. móveis, bancos, balcões. banquetas.
jóias. paliteiros potes, pendentes oe- bandejas domiciliares, berços biombos,
(testais saladeiras serviços para re• cadeiras, carrinhos para chá e café,
trescos. saleiros tubos, tigelas traves-, conjuntos para dormitórios. conjuntos
sas. vasos vasilhames vidro para va Para sala de Jantar e sala de visitas.
draças. vidro pa ra relógios. varetas coa i -atos para terraços, jardim e praia
vidros para conta-gotas. vidro para conjuntos de armários e gabinetes para
automóveis e para bata-brisas e
copa e casinha camas cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
de rádios, colchões, colchões de molas.
Czlse
iacsara'99
dispensas. divisões. divans discotecas
Bandolins, banjos, baterias. cavaqui- de madeaa. espreguiçadeiras. escrivani.
nhos clarins clarinetes, concertinas nhas. estantes guarda-roupas. mesas
conrta-haixo. corneta. ancas. castanha mesmhas .-nesinhaa para rádio e tateara
las. flauta. flautim. gaita. guitarra
mesinhas para televisara moaliaas
harpa harmónicas órgãos. pianos. tas. Para ouadros norta-retratos. poaronas
tão. pandeiros. pianolas rabeçâo rani- poltronas-camas. prateleiras. porta-chaSores, trombone violisos, virabea e néus. sofás.. sofás-camas, travesseiros e
violoncelo
Vitrines

Têrmo na' 742.426; de 28-3-66
Montagner, Casassola G Cia. Ltda,
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. an:z. bitter. brandy. conhaque, ete.
vejas ternet. genebra. gin. itumel. licor
res. nectar. punch pipermint, rim"
sucos de frutas sem tilcool, vinhoa, etc.
mouth vinhos espumantes. vinhos
quinados e wh.sky
Têrmo n.° 742.427, de 28-3-66
Sociedade Técnica de Arquitetura e
Engenharia Ltda.
Guanabara

STAEL
• Classe 33
Serviços de arquitetura, engenharia
construções em geral
Urino n.° 742.428, de 28-3-66
Esquire Propaganda Ltda,
Guanabara

As Cariocas

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins catálogos, edições impressas. revias. órgãos de publicidades. programas radio.
fênicos. rádio-televicionada,s, peças teatrais e cinematográficas Programas
circenses
Têrmo n.° 742.429, de 28-3-66
Companhia Delia Giustina Indústrias
Classe 49
Classe 22
Gerais — Comércio e Agricultura
Para distinguir arretarei' de borracha Para distinguir Pios de algodão. câsã oincluidos et outras classes. Aros nhamo, luta. lã. nvlon. fios plásticos.
Rio Grande do Sul
te borra. ha para veiculos. asaentos de ravon. nara tecelagem, para bordar.
vetcuirs.4
.
¡Imota
aorracha srpoias ds
Fios sintéticos Fins de sedo natural e
las de borracha almofadas cirúrgica: para co r tnra, tricotagem e crochê. Pios
:Pd. borracha anéis de norradaa acama e linhas de tõda espécie, fios e linhas
lotes 4 aorracha atomizadores de boa
para pesca. linhadas de aço para
acha 'arbitras 1. borracha sanratiores
pesca
rle borracha bacias, bases cara seleto.
• Classe 41
Classe
34
_et. braçadeiras. bicas de mamaaerash
Óleo de amendoim
Cortinados,
cortinas
capachos.
maceraacos de borracha oara anrnas borrach
Têrmo n.° 742 431, de 28-3-66
sara fna alontoliqcos. norracha nara dos, estrados linleos. oleados passadeiamortecedores . hocais de borraella para ras panos para assoalhos, paredes e Cardina — Importação e Exportação
tapetes
Ltda.
atrair leite de seios. afinar a s de ar
rabos oara ferramentas -batias e MO'
Guanabara
Classe 12
aos de mesa. carateres, cá psulas de nor- Argolas, agulhas de metal para crochê.
racha oara centro de ale gn. conta. para tricô, máquinas de costura e para
sotas de borracha colchões is borra
lia. cintas timbelicais de borracha. chia bordar: alfinetes de metal botões para
%erma cordões maciços de borracha +s. roupa, canutilhos, colchetes. dedais, ti.
velas, fechos correcfiços, grifas para
coo para Mesa . desentupideiras. dilataenrc t frq de vPc . '4 ,-.. e nrpgilhas
/ores de borracha drenos de Sorrat.-.1a
Classe 33
Representações cai
/I Import --;o e
elétric:u e
exportação de mae, r
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 50
eletrônicos

SANTA RITA

CARDIM

