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CAPITAL FEDERAL

rm.VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARI AMENTO NACIONAL r""i 1-""
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Secretário
da Indústria
Rio de Janeiro 15-9-1988
Pedidos de • preferências
kíciouard - Gaston Girard - no
pedido de preferência do tèrmo: número 179.837 - privilégio de invenção para - Nova mesa para jôgb.de
bilhar e similares. - Indefiro o pedido de preferência de acordo com o
artigo 20, parágrafo 1 9 da Portaria número 8 de 1965.
Jayme Maria Francisco de Casteuvi
Ortega - Nos pedidos de preferências
doe tèrmos - 149.292 - Modèlo
utilidade - Gargalo de frasco aperfeiçoado, para ser tamportado e precintado.
N9 149.291 - Mociêlo de utilidade
- Uma tampa para frascos, cqm dispositivo de precinto que se desprende
ao abri-lo.
N9 149.289 - Fecho precinto Para
frascos - indefiro os pedidos de preferências de acôrdo com o artigo 29
art:grafo 1 9 da Portaria número 6 de
fge

Expediente do Secretário
da Indústria
Dia 15 de setembro de 1966
Despachos em recursos
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Souza Mattos deu provimento aos
pedidos de recursos interpostos nos
de reforMar as decisões anteriores:
Vimos:
N 9 58.939 modêlo de utilidade "aperfeiçoamentos em velas parentes por
gravidade ou pressão" Requerente: Fábrica nfac,or -* de Duplicadores
Ltda. - Recorrente: Ind. e Comercio
Antônio Nogueira Ltda. Processo indeferido.
N o 86.935, , nociélo de utilidade "Novo acendedor elétrico de gás". - Requerente: Vincenzo Mormino; Recorrente: Sylvio Flori. - Processo in de
-ferido.
N9 87.364, modèlo de utilidade "Nôvo modêlo de porta seios". - Requerente: Assunta Giovanni de Martino.
- Recorrente: Soutiens Morisco S. A.
e Conmar Cia, Nacional Manufatora
de Roupas e Confeceões Alteza Lida
- Processo indeferido.
•
EXPEDIENTR DO SENHO RSECRETARIO DA INDOSTRIA
Rio de Janeiro 15 de setembro de 1966.
De$pachos em recursos
O Sr. Secretário da Indústria Heraldo Sonzá Mattos deu provimento aos
pedidos de recursos interpostos nos
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processas abaixo mencionados a fim
de reformar as decisões anteriores:
TêrmoS:
N9 • 256. 1.67 - Marca: Líder. - Requerente: S. A. de Vinhos e Bebida,s
Caldas. - Processo deferida.
N9 256.638 - Marca: Simcar. - Requerente: A. S. Correa & Cia. Ltda. -Dou provimento ao recurso para reformar o despacho recorrido e conceder o registro com os exemplares de
fólhas 1s.-16, nos "tais esta excluido
,classe 1.
o género de negc
N9 330.158 -u eou
rente: Máquinas
provimento ao rece. , Ara reformar
a decisão rc."rida e conceder o registro, sem direito á usb exclusivo da
letra Y.
. . .
. .
N o 176.305 - Marca: Palmeiras. Requerente: Donato Meloni. - Processo deferido.
N9 148.819 - Marca: LUvaria Gomes. - Requerente: A. Gomes & Cia
- Processo deferido.
N 9 148.592 - Marca: Diana. - Requerente: Tinturaria e Estamparia
Petropolitana S. A. - Processo deferido.
N9 330.161 - Marca: Y. - Requerente: Máquinas York 8. A. - Processo deferido.
N 9 206.968 - Marca: Bongole. Requerente: Antônio osé Levy - processo deferido.
N9 195.461 - Marca: Sapataria
Verdun. - Requerente: Pingitore Luigi. - Processo deferido.
N o 319.284 - Marca: °inuma. Olifarma Comercial Farmacêutica
Ltda. - Processo deferido.
N9 184.910 - Marca: Hormônios Depositum. - Requerente: Opoterapica Nespa Limitada. - Processo deferido.
N9 207.265 - Marca: Gele°. - Requerente: A. Alves & Cia. Ltda. - Recorrente: General Foods Corporation.
- Considerando o recurso interposto.
reformo em parte a decisão anterior
para conceder o registro com exclusão
d • s gelatinas e geléias.
N9 198.106 - Marca: Tauco. - Requerente: Indústria de Artefatos de
Metais Tauco Ltda. - Processo deferido.
N 9 210.850 - Marca: Morena Requerente: Myrurgia S.A. - Dou
provimento ao recurso, para conceder
o registro. com exclusã( de sabão
es e preparações
comum, detergent
para lavanderia, d eacôrdo com o parecer.

N9 227.157 - Marca: Dilu.min
Requerente: Laboratório Wander dg
Brasil S.A. - Recorrente: Laboras
terápica ELA. - Indústria Química
e Farmacêutica. - Processo deferido.
N9, 227.090 - Marca: Lapax - Re.
querente: S.A. Fábrica de Tecidos O
Bordados Lapa - Recorrente: S.A.
Lanifício Latia. - Processo deferido.
N9 228.007 - Marca: Springtime
Cport -- Requerente: Arnold Char•
mais e Arão Werba - Recorrente:
Comércio de Tecidos - R. Monteiro
S.A. - Processo deferido.
N 9 321.578 -- • Marca: Notícias do
Dia - Requerente: João Santos Per.
'landes - Recorrente: Divulgadora e
Editôn S.A. - Processo deferido.
N9 362.983 - Marca: Quatro Rosas
de La Rochel - Requerente: Bozzan0
S.A. Comercial, Industrial e Impor.
tadora - Recorrente: Laboratóriall
Leite de Rosas S.A. - Processo deferido.
N 9 t51.278 - Marca: Vinagre
dê
Vinho de Abacaxi Im p erador - Re.
querente: João Lorenzon - Recorte
rente: Destilaria Y p iranga, Comércio
e Indústria S.A. - Processo defe•
rido.
N 9 22C,
- Marca: Verine Re•
q uerente:098
Quirniofarma Ltda. - Rec orrente: Laboratório Nytra
Processo deferido.
N 9 265.433
Ursa - Re.
q uerente: SerpaMarca:
& QuOst Ltda.
Processo deferido.

No 212.383 - Marca: Conservas
Alimentícias Hero S.A. - Requerente: Conservas Alimentícias Hero
S.A. - Processo deferido.
N 9 219.163 - Marca: Emblemática
- Requerente: Soc. Importadora Exportadora Holanda América do Sul
Nernaza Ltda. - Processo deferido.
N 9 226.573 • - Marca: Companhia
de Caixas Registradorae - Requerente: Comp. de Caixas Registradoras - Recorrente: Caixas Registradoras National S.A. - Processo indeferido.
N9 196.144 - Marca: Criações
Charmaine - Requerente: Kaufmann
& Grispum Ltda. - Recorrente:
Sears, Roebuck And Co. - Processo
Indeferido.
N9 256.323 - Marca: Paulistânia
- Requerente: Cartonagem Paulista-fia _Ade. - Recorrente: Companhia
Paulista de Papéis e Artes Gráficas.
- Processo .ndeferido.
N9 256.037 - Marca: Syrkal - Requerente: Companhia Minério, e
Agrícola - Recorrente: K aspar
Winkler & Co. - Processo indeferido.
N 9 216.210 - Marca: Metalúrgica
e Fundição Aacional - Requerente:
Diogo Villa - Recorrente: Nilo Villa.
- Processo indeferido.
O Senhor Secretáric da Indústria
TERMOS
- Heraldo Souza Mattos - negou
provimento aos recursos interpostos
No
176.757
nos processos abaixo encionados a
fim de manter as decisões anteriores:
Marca: Partosan
Requerente: S.
N9 256.799 - Marca: Delícia Pequerente: Indústrias de Chocolate A. Instituto Terapeuticos Reunidos Ui.
Lacta S.A. - Recorrente: Fábrica de r3ofartaa - Recorrente: Aristoprarrn
Café e Chocolate Mobilio de Ouro brikations A.G. - Processo deferido.
S.A. - Processo deferido.
N9 185.924 - Marca: Benahista N o 261.050
Requerente: Laboratório Phimatosan
S.A. - Recorrente: Parke, Davis &
Marca: Primor - Requerente: Indús.
Company. - Processo deferido.
tr!fis Quimicas Ltda. - R ecorrente: S.
N 9 177.008 - Marca: Marfim - A. Indústrias Votorantim
- Processo
Requerente: S.A. Indústilas Reuni- -deferido.
das F. Matarazzo - Recorrente: The
'
Texas Company. - Processo deferido.
N9 258.225
N 9 171.863. - Marca: Colifenol Requerente: Comp. Industrial Delfos
Marca: Claury - Requerente: Braga
S.A. - Recorrente: Laboratório forCavalcanti Ltda. - Recorrente:
res S.A. - Processo deferido.
Companhia Calçados gark - Processo
N 9 294.725 - Marca: Casa Moreira deferido.
- Reauerente: Comercial Gentil Ma
retro. 3. A -. Ri orrente: Moreira
Industrial Ltda. - Processo deferido.
No 267.076 •
N 9 226.132 - Marca: Avant 2WMarca:
Eupambil
- Requerente: tad
n.lere - Requerente: Henrique Viol- obratório
Parmaquion Ltda. - Reme..
land - Recorrente: Imbrosciano Hermanos, Sociedade de Responsabili- rente: Laboratório Biorgan Ltda. q•‘•
dade Limitada. - Processo deferido. Processo deferido.

,t,

e._

LIARIO OFICIAL (Seção

4042 Quarta-feira 21
— As Repartiçõew Públicas

III)

EXPEDIENTE

deverão remeter o expediente
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
•lftel'OR GERAI.
15 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
— As, reclamações pertinen*map a ow •açXo da naeaczo
C1411111 0 aenavtdo na ewaeleadeas
tes à matéria retribuída, nos MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formúladcis por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
sadAo tel
das 13 às 16 horas, no máxiempe. ea publicidade do ***** lente do Oapartamooffili
mo até 72 horas após a saída
Needenel do draw! ddddd Induatrtal d Miniotérie
da Indeilirla o Comércio
dos órgãos oficiais.
11111pluifflo nas Oficina' Co Departamento de Imprensa Nacional
— Os originais deverão ser
dactilografados e anienucados, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
• — Excetuadas as para • REPARTIVIES 1 PARTICULARES
FUNCIONARTOg
txterior, 'que serão sempre'
Capital e totteriort
Capi-tal e Interior:
anates, as assinaturas poderSemestre
• • . Cr$ 4.500
Cr$
8.0001
se-ão tomar, em -qualquer Seçno:tre . • •
C-r$ 9.00
Ano
Cr
12.000
Mio.
•
.
.
.
.
época, por seis meses ou min
Exterior:
Exterior:
ORO.
. Cr$ 10.000
• . . . Cr$ 13.000! Ano
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o sinanies providenciar a respectiva renovação com anteges a ve.íficação do prazo de' ano em que findará.
A fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
validade de suas assinaturas,
na parte superior do enderêço cantitraidade no recebimento (30) dias.
N° 276.804
Marca: Bramem — Representações
Comércio e Indústria Ltda. — Requerente: Brameta Representações Comer
cio e indústria Ltda. — Recorrente:
Companhia Cervejaria Brahma .— Processo deferido.

361.247
Marca: Iate Panipulha — Requerente: Scyllis Mendonça Brasil Ateniense
e Decio Azevedo Cardoso — Recorrente: Dr. Múcio Athayde — Processo deferido.
N9

Setembro de 190u
_

— Ai Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época;
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar ti
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deportamênto de imprensa Nacionai.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sof
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as.'
sinutura.
— O funcionário público
-federal, para fazer jus CO desconto indicado, deverá provar
esta -condição no 'alo da assinatura.
. ern.
— O custo de cada ex
piar atrasado dos órgãos ofi.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de-Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

No 269.250
365.262
Marca
Akrou
— Requerente: Akron
Marca: Ecg S. A. — Requerente:
Emp. de Construções Gerais S. A. — S. A. Comércio e Indústria — ProcesRecorrente: O.C.G. S. A. Comércio. so indeferido.
e Engenharia — Processo deferido. N 9 269.24t
Marca: Akron — Requerente: Akron
No 198.424
S. A. Comércio c Indústria — ProMarca, Septilamid —••• Requerente: cesso indeferido.
Laboratório Farmaquion Ltda. — Recorrente: Laboratório Nytra Ltda. —
No 270.901.
Processo deferido.
Requerente: Soc.
Marca: Dumor
•Internacional de Representações LimiNo 233.825
tada — Processo indeferido.
Marca: Casa Lider — Requerente:
Gomes Irmãos 5 Cia. Ltda. — RecorN 9 267.370
Esséncias, S. A.
rente: Casa Liber
— Processo deferido.
, Marca: Bolsa de Investimentos — Requerente: Eduardo Guinle Netto — Pro.
.
cesso indeferido.
N 9 136.178
N° 269.29
Marca: America Auto Peças — Requerente: Atnerica Auto Peças Limitada
Marca: Akron — Requerente: Akroz
— Recorrente: Auto Americano Impor- S. A. Comércio e Indústria — Processo indeferido.
tadora S. A. — Processo deferido.
N9

N° 360.486
N° 26.500
Marca: Gauunian — Requerente.
Marca: Fábrica de Bals Lirca — Re- Gregório Gananian — Recorrente: Ganquerente: • Serpa 6 Quost Ltda. — Re- nam 5 Cia. — Processo deferido.
corrente: Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Oca — Processo
-No 199.460
deferido.
Dia — Requerente:
Diario da Manhã S. A. — ReNo 264.502
corrente: Editora Empressora de JorMarca: Urca — Requerente: Serpa nais' e Revistas S. A. — Processo deQuost Ltda. — Recorrente: Compa- ferido.
nhia Industrial de Conservas Alimentfcias Oca — Processo deferido.
Nu 183.89.
Masca: Colegial Atomico — Requerente: Moutinho 5 Pretti Ltda. — ReN° 247.555
corrente: A Colegial Uniformes e VesMarca: Levrier — Requerente: Lab. tuários Limitada — Processo deferido.
Levrier Ltda. — Recorrente: S.' A. inN' 295.91
dustrial Irmãos Lever — Processo deN° 294.57. .
ferido.
Marca: Irosa — Requerent:e Indús,
N9 275.697
trias ' Reunidas Orlandini S. A. — ReMarca: CDE--i Requerente: Schorch
Marca: Quinta das Videiras — Re- S. A. Indústrias Eletricas — Processo
corrente: Moinho Santa Rosa Ltda. —
N9 355,708
querente: 'João Cereser —. Processo in- indeferido.
Processo deferido
deferido: •
Marca: Almaco- — Requerente.: AIRemeco — Engenharia e Comércio
Nr 7.'8,012
•
NO '269.247
corrente: Companhia Nacional de ArteMarca: Triconal S. A. mal:síria e
N'9 255.907
Processo defatos Metálicos Almac
Akron . — Requerente:. Ahron
Comércio — Recorrente: S. A. Philips
ferido.
A. Coa-lir-cio e Indústria — ProRequerente:- Cia. .. Quimica Industrial
do Brasil — Processo 'deferido. Cil — Processo indeferido.
cesso
•
* 1\1° 362.75.
N° 205.96(,
1n.;" 2(..X1 285
Requers.ite: LaMarca: TiSiocilin
N°
269.248.
j! Marca: Br;teilin'do - R, , i neunte PoMarca: Deterginol — Reuno miei.
borandrios" Moura Brasil — 'Orlando
de
ti ie
marca: Altron"
Requerente: Altton
Rangel S. A. — Recorrente: BraCeo = Remo Ltda. —
.nProduicis A1ijicútmui. —
Carbon
Co:-parat:on
-PioS.
A.
—
CoinC.
rcio
e
Importação
S.A.
bide;•And
S'.
Novotherjpica, Labáratórios
de ferido.
Procc: e, in.cleterido.
cesso'
deferido.'
•
Processo deferido.
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N° 270.799
1 Marca; Castor - Requerente: Jayme
anelrud - Processo indeferido.
,..•••••••••nMr•

341.191
Marca: Redondo - Requerente: São
Paulo Alpargatas S. A. - Processo
indeferido.
149

N° 209.666
N° 205.023
Marca: Gyia de Hoteis - RequereuMarca: Vista Alegre - Requerente:
e: Empreza Editora Cicerone Ltda. - Fábrica de Porcelana da Vista Alegre
St'rocesso indeferido.
Limitada - Processo indeferido..

co - Farbenfabriken. Bayer Aktiengesellschaft.
N9 132 198 - Processo para rem0çâo de pinturas - Paul Henry Friedrich e Theodore Alcott Tcgrotenhuis.
1'1 9 137 719 - Dispositivo comportando una reservatório de preferência amovivel contendo um fluido sob
pressão - Flaminaire Marcel Querela.
MODELO INDUSTRIAL OU
DESENHO DEFERIDOS
N9 123 962 -- NU° tipo se ladrilho ou iageota para pavimentações e
revestimentos em geral - Gionnotti
Carlo ligo.
149 161 Z702 - Nôvo modêlo de brinde - Brindes Ypiranga Ltda.

Setembro de 1966 4043
135.906 - Natale Rivello.
139.984 - Ind. e Comércio de P.:asticos • e Cutelaria Steril
Ltaa.
139.920 - Leopoldo Barci.
139.730 - Suzanne Lindenberger.
149.282 - António Pariá e Sahid Bechara Abi Nahed.
DIVERSOS
Plásticos Hevea Ltda. (titulas do
reg. 3 799) - Proriogue-se Lie adirdo com o art. 42 do código.
Anton Pfaf (titulai do reg. 3 097)
- Prorrogue-se com o art. •2.
Indústrias Kappaz S.A. (tlounu da
da patente n9 2 593) - P.wroau se
de acôrdo com o art. 42 do codigo.
Bozzano S. A. Comeiciao ndus.1.ao
e Importadora (titular da patente ne
3 800). - Prorrogue-se de animo com
- E Bruo art. 42 do códi"n
no Severino - Arquive-se.
138.495 - Roseny Vianna - Ar.
quive-se.
Expediente da Seção de Prorrogaçáo
Rio, 15 de setembro de 1936
Exigências

EXIGÊNCIAS
N" 254.185
Lion S. A. Engenharia e Importação
Marca: Palhinha S. A. Indústria e
Comércio de Bebidas em Geral - Re- (recorrendo do despacho que delem'
querente; Palhinha S. A. Indústria e l'ermo: 261.573 - Marca: Lion) PreComércio de Bebidas em Geral - Pro- liminarmente, preste esclare,cimentos, a
requerente recorrida, em lace à certidão TRANSFERENCIA E ALTBRAÇA0
eesso indeferido.
de fls. 31.
DE NOME DE TITULAR DE
PRUCESSOS
N" 266.642 _
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Societe
des
Usines Chimiques RhoSEÇÕES REPUBLICADOS
Marca: Banhos de Descargas Umbanne Poulenc (na alteração do nome
da - Requerente: Pompilio Posser Euna patente nv 71 601 p.iv. invençao)
Dia 15 de setembro de 1966
- Anote-se a alteração.
frazio - Processo indeferido
Notilicaçao
DESISTENCI ADE r'..'..00ESSO
Uma vez decor" o prazo de reCiba
Societe Anonyme (declara a
N'' 266.545 .
consocieraçao previsto peio art, da iei
4 048 da 29-12-61 e mais dez dias intenção "rrocesso para a fabricaTERMOS COM EXIGÊNCIAS
marca: Brunklin - Requerente: Fe- para eventuais juntaeas de :econsi- çao de corantes de Cuba") - AnoteA CUMPRIR
lippe terrucci Lagno - Processo inde- deração e se do mesmo não se tiver se a desistência e arquive-se o proforieln.
valia° nenhum interessado serão lo- cesso.
229.707 - Friedr. Herder Abr. Sono,
EXIGÊNCIAS
go expedidos os certificados abaixe:
SE HTA01 UN UN LI L1 DOI
Têrmos com exigências a cumprir: 579.751 - no5:ciecianes Berrarmos S.
N.' 242:129
PRIVILEGIO DE INVENÇA0
•
R. L.
DEFERIDOS
Compagnie de Construction Elec- 520.027 - Clcvis Bismara
Cia.
Marca: Carrocerias Portuguesa trique (titular da patente n9 63 361)
Ltda.
Requerente: José. da Costa Santos N9 118 976 - Processo para a ob- 99.626 - .uaurance. .uesue .3linth.
5
e
e..nigte
Papierwerke
733.488
Processo indeferido.
tenção de tingimentos e estampados 118.653 - João Garcia, Sancnez
Sehcldcdanz & Co.
solidas ou resistentes -aos traumen- 122.538 - p enando S. Leinite.
768.430 - 1•- "”uel Lecy r
a Behtos por umida em materiais cemlusi- 133.316 -- The Proeter & Cambie Cr.
Mer.
coo
com
corantes
orgân
i
cos
hidrasVinmntal
Agricultu
a
Co138.783N • .357.995
758.877 - 1\1arin Atila de "artes do
mercio e Indústria I..tda
solúveis que contem um ou vários
Nascimento Cottas.
134.888
134.888 -- Lúcio Card'm Filho e Blaz
Marca: Ple.stin - Requerente: Pies- grupos de ácido tiossuildrico
761.310 - r:ren" do. ,aboratoMofina Lepes.
tia Plásticos Estampados indústrias Li- vorm Meister Lucius & Bruning.
rios, f^rfrcis e DrogaN9 129 805 - Processo para a pro- 137.125 -- Ind. e Comercio Pis.,solli
mitada - Proçesso indeferido
rias Ltda.
Sociedade Anônima.
dução de derivados do ácido earloTtni- A--ca 'ndustrial
791.552 - Laboratérios Dueto S.A
Inta rrrrn-^fnatica.
N" 357.996
761.204
reco
S.A. Indástria9
Marca: Plestin - Requerente: PiesQuímicas.
tia Plásticos Estampados Indústrias Li761.861
Eerval de Oliveira.
mitada -- Processo indeferido.
'762.007 - Te- l a:em São .Tquior
Ltda.
762.139 - abeica de Vel as e Sadit
São Carlos Ltda.
N'' 326.678
762.140 - Fã'exica de Vdas e Sabác
Marca: Deleite - Requerente: SoSão Carlos Ltda.
762.314 -....odutos An.
ciedade Algodoeira do Nordeste Brasimentidos S.A.
leiro S. A. - Processo indeferido.
762.343 - Florim
'Farnia•
cêutic"s Ltda.
(EDIÇieg DE 1966)
763.213 - Pc:7 ¡! --1 Indústrias Elétri•
N O 357.378
cas S.A.
763.903 - n11111? Irmãos S.A. - inMarca: Dietetic - Requerente: Pio
Divulgsçáo
315
dústria Comércio e Agáquil - Produtos Quimicos e Alimenti
eltura.
cios Indústria e Comercio Ltda. - ProDiversos
cesso indeferido.
350.912 - Alves P_zevetio Z.A. Comércio, e Indústria - InPreço i Cr$ 800
N° 197.203
ferido em face do registro
n9 1783 já haver sido
Marca: Quimiatra - Requerente.
prorrogado.
Quimiatra S. A. Produtos Químicos e
N.0 624.319
Farmacêuticos - Processo indeferido.
Espólio de Henrique
Medina Ratnirez - Aguarde-se.
N.° 672.717 - Mecânica Martint
jk VENDA
-N 0 368.038
Ltda. - Nada há que kesarquivar.
Na .Guanabare
Quarde-se o processo.
Marca: C;alypso - Requerente: Delfim Costa El Filhos Ltda. - Processo
N.° 747.887 - Rhodia Indústrias
Ouimicas e Téxteis S. A. - Aguar.
indeferido.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.1
de-se a solução do pedido de anotacao
de transferência.

CÓDIGO DE CAÇA
e

364.554

•

Requerente -- InMarca . ljniflas.
dustrias Tèxteis Barbéro S. A. - Pro.
,

• 1/4:10

Agência ( - Ministério da Pazenda .
Prorrogação de Marcas

'Atendese a 'pedidos pelo Serviço de Run-11)(51m Postal
Fm Orasilia

. .
I 'Á:

;\.•.* 363.525
erse - .12.e. 4 1ierente:

Na Sede' rio 'RN
rtl-

tria t'e fruis e Artefatos de Borra' 4. a Ir:,
- Proce-,o

Foram mandados°prorrogar os se
çaiintes têrmos, abaixo mencionados:
N.° 454.083 - Prata - Requerent
- O Condominio das "Águas da Pr.
ta" - Classe 43. •
N.° 502.960 - Paphtol
Rapo
rente: Parbwerke Hoechst Mima

4044 Quarte-fdra 21
Seriscgaft Vorna Meister Luches 6
Breei-1g - Classe 36.
N.° 513.081 - Siemens - Schucescrt - Requerente: Siemens-Schuckert
Wsrke. Aktienteselischaft - Classe 11.
N. 514.624 - Emblemática - ReCase 40.
auerente: F. Soennecken
N.9 349.614 - Imperial de 77.eidos
ea R. Monteiro S. A. - Classe 23.
N.9 549.615 - Imperial rente: Comércio de Tecidos - R.
Monteiro S. A. - Classe 23.
N.' 573.311 -- Prata - Requerente: O Condomínio das Aguas da Prata
Classe 43.
Na 579.971 - A Noiva - Reguerente: A Noiva Tapeçaria Ltda
Classe 23.
N. 629.898 - Roteimon - Reguerente: Comércio de Tecidos - R.
Monteiro S. A. - Classe 23.
N. 672.258 - Degussa - Requerente: Deutsche Gold Und Silber
Scheideanstalt Vonnais Roessler Classe 11.
N. 679.094 - Malbyl - Regue_
rente: Química Farmacêutica Gaspar
Viana S. A. - Classe 48.
N. 686.143 - lodhema - Requerente: Madatne Vernadeau, em solteira leanne Germany. Macei Biliar e
Veurice Goudal - Classe 3.
N. 714.223 - Catutnby - Requerent e: Lanifício Anglo Brasileiro S.A.
ee- Classe 23.
N.° 736.742 - Vitraes - Requerente: Cia. Comercial de Vidros do
Brasil C.V.B. - Classe 14.
N. 748.423 --e Ponte Nova - Requerente: Condomínio das Aguas da
Classe 43.
Preta
N.° 757.387 - EmbIenuitica - Requerente: Dr. August Oetker - Casse 3.
N.° 757.388 - Emblemática - Re.
querente: Dr. August Oetker Cias
se 32.
N.e 758.432 - Snapule - Regue
johnsen 6- jorgensen (Tridelet)
Limited - Classe 14.
N. 759.927 - Pacific - Requerem
te: Dresser Industries Inc. - Classe 6
N.9 760.484 - Aziza - Requeren
te: The Aziza Corporation Of Ame
rica - Classe 48.
Ne' 761.148 - Prometa/ - Requerente: Sherwin-Williams do Brasil S.
A. Tintas e Vernizes - Classe 1.
N. 70.296 - Collutan - Requerente: Laobraterápica Bristol S. A. In
dústria Química e Farniacéeatica Classe 3.
N. 761.429 - Râiz - Requereete
Argol S. A. Indústria de Cachimbe
para Fumantes - Classe 44.
N. 9 761.430 - Keiger - Requerente: Instituto de Ótica "e{rieger" Ltda.
-- Classe 8.
N. 761.456 - Moreno - Regue/sente: A. Moreno 6 Cia. Ltda. Classe 31.
Ne, 761.457 - Moreno - Requeseente: A. Moreno 6 Cia. Ltda. Classe 34.
N.° 761.566 - Ventriculina - Reonerente: Instituto Biochitnico S. X.
Paula Proença - Classe 3.
N." 761.567 - Venodina - Regue-PC1IN: : Instituto Bitu.1-5111C0 S. A. Pulo Proença - Cesse 3.
Nee 761.723 - Etiqueta - Recate
rente: Casa Granado. Laboratório.. Pu-Classe 3.
nieei e s o Damariá Ltda.
N.9 761.7P - Vitamina Normal Requerente:- - Produtos Farmacêutica:
lelineraica S. A. - ` ?"-eleasse 3.
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N.9 762.327 - Probotat Reque- 1 N.9 753.319 - Emblemática - ReN. 761.369 Real Aguardente
Macieira - Requerente: Macieira 6 rente: Expansão Científica S.A: - , querente: The Lin sen Thread Com.
Classe 3.
ipany Limited - Classe 22.
C.orripanhia Limitada - Classe 42.
N. 9 762.486 - Sarvitol - RequeN.° 761.796 - Líder - Requerente: rente:
N. 9 '158.376 - Marnot - RegueProdutos Rache Quimicos e I rente:
The. Sherwin-Williarns CompaFábrica Real de Garrafas Térmicas Li- Farmac.5uticos S.A. - Classe 3.
mitada - Classe 14.
N. 762.487 - Adovern - Reque- r ny - Classe 1.
N. 9 758.382 - Dimenso - RequeN.° 761.8 e2 - Horizon& - Reque- rente: Produtos ROche Químicos e
rente: The. Sherwan-Williems Coinpr,0
Farmacueticos - Classe 3.
rente: Saverio Moretti - Classe 36.
No 762.4E8 - Synkavit - Requeren- ny - Classe 1.
N. 9 761.431 - Krieger - RegueN.° 761.806 - Cacique - Reque- te: Produtos Rache Químicos e Far
rente: Mario Mori - Classe 24.
Clrss e 3.
-19.e:Ut'XOS rente: Instituto de &ice, "Krieger"
Ltda. - Classe 14.
N. 761.808 - Calol Guido - ReN.9 762.521 - Mitsubishi - RegueNP 761.795 - Lider - Requerenquerente: Indústria e Comercio de Bi- rene: Casa Tozan - Importação e
te: Fábrica Real de Garrafas Tércicletas Calai S. A. - Classe 21.
- Classe 21.
a.;
N. 7C2.5e6 - Sonholandia - Re- micas Ltda. - Classe 15.
N. 761.82 - Impermol - Regue- querente:
9 761.930 - Sulzer - RequerenArmaões de Aço Probel te N.
Sulzer Frères Société .Anonyme
rente: Indústria de Impermeabilizantes S.A. - Classe 37.
Classe
6.
Paulsen S. A. - Classe 1.
N.9 782.575 - Pressangin ReN.° 761.829 -e- Sulfinjex - Reque- querente: Laboratório Villela S.A. N.9 762.195 - Soinarbo - Roque.
rente: Laboratório Hertape Ltda. - Classe 3.
rente: Sociedade Industrial de Artefatos
de Borracha - Classe 39.
Classe 2.
N. 752.756 - Amo - RequerenNP 762.305 - Bellafoline -- Ree
Comércio
te:
Ama
S.A.
Indústria
N.° 761.844 - Casimiras Sentiste
querente: Sandoz S.A. - Classe 3.
Classe 15.
- Requerente: S. A. Moinho Santista - NP
762.757 - Amo - Requerente: I N. 762.306 - Cedilanide - Regue,"
Indústrias Gerais - Classe 23.
Amo S.A. Indústria e Comércio - rente: Sandaz S.A. - Classe 3.
N.° 761.845 - Vinho de Cajú San- Classe 40.
1 N.9 762.307 - Gynergène - ffte.
ta Meria - Requerente: Otávio Paquerente: Sandoz 8.A. - Classe 3.
NP
762.758
Ao
Requerente:
N 9 762.308 - Hydergine - Re.
trício £1 Cia. - Classe 42.
Amo S.A. Indús^ e Comércio. -1 querente:
Sandoz S.A. - Classe 3,
N.° 761.869 - Sangar'- Requeren- Classe 38.
te: João Gomes Xavier 6 Cia. Ltda.
NP '762.759 - Amo - Requerente: i N.9 762.309 - Pursennide Re.
Amo S.A. Indústria e Comércio - querente: Sandoz S.A. - Classe 3.
- Classe 3.
N. 762.310 - Sdllarène - Regue.
N.° 761.872 - Glicapec - Reque- C:asse :a.
N.9 702.760 - Amo - Requerente: rente: Sandoz 5. 9. - Classe 3.
rente: João Gomes Xavier 6 Cia.
Amo S.A. Indústria e Comércio -; N.9 762.311 - Scambelline - Re0
Ltda. - Classe 2.
36.
querente: Sandoz S.G. (Sandoz S.A.)
N.° 761.886 - Clclor - Requeren- Clasee.
N.9 763.187 - Hyster - Requeren- (Sandoz Ltd.) - Classe 3.
te: Indústrias Químicas Eletio Clero te. Hyster Company - Classe 6.
Regue.
S. A. - Classe 2.
N. 763. 469 - Aracoara - Reque-1 N. 762•312 - Digilanide
N. 761.887 - Elclor - Requerente: rente: Companhia Lupo-Agiicola Co- rente: i1anotoz S.A. - Classe 3.
I N.9 762.761 - Amo - Requerene
Indeetrias Químicas Eletro Cloro S.A. merciel e Industrial - Classe 36.
te: Amo S.A. Indústria e Comércio
- Classe 1 .
NP 763.662 - Farmaceutici Relia - Classe 34.
N.° 76t.888 - - Requerente: - Requerente: S.A.. Farmaceutial N.9 763.147 - Beija-F'ldr - Releueelfischer Georg Schafer Ei Co. - Italia - Classe 3.
querente: Brinquedos Beija-101er S.A. .
N O 7e3.751 - Maju - Requeren- Indústria e Comércio - Classe 11,
classe 6.
te:
Malharia
Majú
S.A.
Classe
36.
N.° 761.889 - "F" - Requerente:
N. 9763.983 - Casa Least N.9 763.972 - Sensáo - RegueKugelfischer Georg Schakr Ei Co. - rente:
querente: Casa Levy Ltda. - Cias.
Industrias Sansao S.A.
se 8.
Classe 21.
Classe 10.
NP 764.593 - utoss
Recate.
N.° 762.064 - Courotex ,- Reque- N.9 762.978 - "G.L." - Recue- rente: Laboratório TôrresS.A. -ra
rente:
G.
Lunardelli
S.A.
Agriculturente: Courotex-Vestuários e Artefa- ma Comércio e Exportação - Classe 4. Classe 3.
tos de Couro Ltda. - Classe 36.
N. n 63.930 - Ceies - RequerenSinal de propaganda prorrogado
N.9 762.070 - Bachert - Requeren- te: Fausto Eetini - Classe 34.
te: Bachert Industrial Ltda. - Classe
NP 763.964 - 'E STA" - Requerente: Fiação e Tecelagem S.A. - NP 444.876 - Disco da Sorte ,=:)
I
Requerente: Lojas Assumpção S.A.
762.07t - Gambaeotta Ree Classe 3/.
764.120 - Medas - Requeren- Comércio e Importação - ClasseR
querente: Indústria Vinícola Barabanii
8
- 28.
te: H. W. Egli A.G. - Classe 17.
S. A. - Classe 93.
N. 704.261 - Campeiro - Reque- N. 762.584 - P O -Requerente?,
N. 762.077 - Mayfair - Requel rente: Companhia Vinícola Rio Gran- Fosforita Olinda S.A. - Classes: 2
- 4.
rente: Cia. de Cigarros Souza Cruz d ense - Classe 42.
- Classe 44.
Frase de propaganda prorrogar/C
N.° 762.078 - Hol/ywood - Re-1Requerente:
N. '764.276Dr.
- Inceo-Varisalva
Carmo d'Andréa -querente: Cia. de Cigarros Souza Cruz
N. 762 571 - Pox - ganho de
- Classe 44.
N.9 761.310 - Carta Oro - Re- beleza para sua roupa - Requerente
querente: Destilaria Medellin S.A. - Cia. Química Duas Ancoras - ClasN.9 762.084 - Flôr Paraense - Classe 42.
se 46,
Requereete: Alimonda Irmãos S. A. N. 764.426 - Venoso - Reque- NP 556.930 - O rei da meia sola
Classe 46.
rente: Velloso Filho & Cia. Ltda. -- - Requerente: Américo Marques L1.
N.° 762.089 - Periquito - Reque- Classe
ma (Substituindo a classe 36 peba
N.9 764.579 - van Raalte - Re- 33).
rente :Indústrias J. B. Duarte S. A.
Itaalte
Company
Inc.
querente:
Van
- Classe 16.
NP 762.342 - Mudanças local CU
Classe 36.
N.° 762.093 - Lanson - Requeren- - N.9
764.580 - Van Raalte - Re- longa distancia4 Guarda Móveis Gata)
te: Lanson Pért-6 Fils - Classe 42. querente: Van Raalte Company -Inc. Preto - A maior organização no gêN. 762.132 - Divinolandia - Re- - Classe 36. •
nero - Requerente: Aureliano Mao
querente: Armações de Aço Probel S.
chado Lima - Cias. 33.
764.600
Croupon
Krambeck
N.9
1 11 9 762.550 - Sedução do Ria
A. - Classe 37.
(S.A.C.K.) - Requerente: SociedaN. 762.133 - Sonolândia - Re- de Anônima Curtume Krambeck - Requerente - Vieira az Cia. Ltda.
classe 36.
querente: Armações de Aço Probel S. Classe 35.
NP 764.615 - Petrac - RequerenA. - Classe 37.
Nome Comercial Prorrogado
N.9 762.154 - Albaneze - Reque- te: Petrac - Engenharia Comércio
InC:tria
S.A.
Classe
47.
rente; D. W. A/baneze S. A. ImporNP 764.822 - Copacabana - Re- N O 588.172 - Wilson King S.A.
tação e Exportaçâo - Classe 43.
querente:
Companhia. Paulista de Ali- (Automóveis) - Requerente N.9 762.155 - Brólio - Requeren- mente o - Classe 41.
son King S.A. - (Automóveis).
te: D. W. Albaneze S. A. ImportaN.9 705.024 - Gold Seal - Re- N9 652.621 - Transportadora Meia
..asse 4/.
çri. e F sTorfação
tiqueira Ltda. - Requerente - Trama
querente: Cingoleum - Nairninc
portadora Mantiqueira Ltda.
N.9 '162.194 - Soinarbo - Reque- Cla sse 34.
rente: Sociedade Industrial de ArteNO 760.357 - Sherwin Williams de
fatos de Borracha - Classe 30.
Prorrogação de marcas
Brasil S.A. - Tintas e Vernizes N. 762.234 - Spiesshofer & Braun
Requerente - Sherwin Williams de
- Corselastic - Classe 36.
Foram mandados prorrogar os se- Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
guintes
tétanos
abaixo
mencionados
Ree762.248
Probelândia
N.9
NO '761.724 - Confecções Vidalvew
querente: Armações de Aça Probel com as anostilaa indicadas pela SeLtda. - Requerente - Confecçõeil
:çao.
S.A. - Classe 37.
Re.- Vidalves Ltda.
Roque- NP 685.052 - Fonte Activa
N. 9 762.326 - Filatova
NO 762.673 - Sociedade Comercial
rante• Expansão Cientifica S.A. - a uerente. : Condomínio das Aguas da
e Importadora de Ferros "Sociferro'D
Prata - Classe 43.
Classe 3.
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Ltda. - Requerente - Sociedade Comercial e Importadora de Ferros "80dreno" Ltda.
• N9 764.596 - Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Requerente
- Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Titulo de Estabelecimento Prorrogadt
N9 679.525 - Calçados Alteza Requerente - Sebastião Pereira Comércio e Indústria de Calçados S.A.
- classe 36.
N O 686.323 - Lojas Rocha - Requerente - Companhia Calçados Devisate - classe 36.
N9 761.755 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brah:na - classes 42 e 43.
NO 761.756 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.758 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - claxes 42 e 43.
N9 761.759 - Hanseatica - Requerente - Compahna Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.759 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.760 --- Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43..
No 761.761 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - cismes 42 e 43.
N9 761.762 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.763 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahna - classes 42 e 43.
NO 761.764 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43:
N9 761.765 - Hanseatica - Requerente - companhia Cervejaria Brahma - clames 42 e 43.
No 761.766 - Hanseatica -- Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
N O 761.766 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43:.
No 761.767 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahclasses 42 e 43.
fia
NO 761.768 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahha - clarses 42 e 43.
No 761.769 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.770 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - classes 42 e 43.
NO 761.771 Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria BrahIn a - classes 42 e 43.

No 761.772 - Hanseatica - Requerente - Companhia Cervejaria Brahma - clames 42 e 43.
NO 702.058 - Casa Hammond Requerente - Instrumental Ltda. classes 8 e 9.
NO 762.570 - Papelaria Santa Cecilia - Requerente - Papelaria Santa Cecilia Ljda: - classes 38 - e 17. .
NO 763.982 - Tecelagem Ceies -

DIÁRIO OFICIAL , (Seção III)
DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADOS

EXPEDIENTE

DIA 5 DE SETEMBRO DE 1966
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de reconsideração previsto péio art. 14 da
Lel n9 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado serão
logo expedidos os certificados:

Marcas Deferidas
N o 390.687 - Brindcheck do Dia -

Cariai Alberto Ramos de Carvalho classe 36.
NO 390.688 - Brindcheck do Dia Carlos Alberto Ramos de Carvalho classe 15.
N O 390.691 - Brindcheck do Dia Carlos Alberto Ramos de Carvalho classe 32.
NO 490.107 - Bilhethihos - Rádio
Jornal Brasil Central S.A. - classe 32.
NO 490.228 - Prenatal - Claude
Henri Marcel Yribarren - classe 37.
NO 491.836 - DO:13 Anjos - Arnaldo Simão & Irmão - classe 41.
N9 493.108 - Tribuna da Sorocabana - Adelino Santos Reis Vanalli
- classe 32.
N O 494.791 - Velart - Ceralit S.A.
Ind. e Comércio - classe 46.
• No 496.227 - Malu - Malu Materiais Para Construção Ltda. - classe
18 (com exclusão de cal).

N9 450.255 - Nevi - Kabushilo
Kaicha Meidensha - classe 8 (com a

exclusão de fls. 8).
N o 476.511 - IBA - Lanches 7bà,
Ltda. - classe 38 (na classe 38 com
exclusão de impressos.
No 456.012 - Verdolinho - Polenghi S.A. Ind.' Brasileira de Produtos
Alimentícios - classe 41.
Insígnia Deferida

N9 494.861 - 1V1áquinas Elétricall
Edmac Ltda.
N9 428.791 - Casa Napoleão N O 498.144 - Pordutos Itoche

Cercino Vianna Oliveira - ci. 833.
Diversos•

Laboratório Emer S.A. (no pedido
de averbação de • contrato na marca
n9 203.836) - Arquive-se o pedido
de averbação.
Lecien S.A. Indústria Farmacêutica 1no pedido de transferência na
marca n o 168.990) - Arquive-se o
pedido de transferência.
E. J. David Metalúrgica S.A. (no
pedido de alteração de nome na marca n9 167.127) - Arquive-se o pedido de alteração.
Cleocion da Silva Furtado (no pedido de apostila na marca 'ao 320.278)
- Anote-se mediante apostila a
transferência.
Sérgio Puser (no pedido de tran_ferência na marca no 208.444) - Arquive-se o pedido de transferência.
Sérgio Puser (no pedido de trans-

micos e Farmarêutico3 S.A.
NO 759.491 - Nopco Chemical Co,
Exigências

Têrmos com Exigências a cum•
prir:
N 9 470.582 - Royalplas Ind. de
Plásticos Ltda.
N o 488.534 - Soc. Distribuidora de
Automóveis Nacionais Ltda.
Recursos
Te,chnicolor Corp (recorrendo do
despacho que deferiu o têrmo número 362.959).
Prorrogação de Marcas
N9 674.987 - Kelilande - Neodrog

Dalalande & Quignon - classe 3 4Prorrogue-se o registro.
N9 678.:46 - Dabil - Lafi S.A.
Produtos Químicos e Farmacêuticos
- ci. 3 - Prorrogue-se o registro.
ferncia na marca n9 208.443) - Ar- NO 67.7.247 - Dermo Valan - Lati
quive-se o pedido de transferênc:.I. S. A. Produtos Químicos e FarmaLaboratório Nortefarma Ltda. (no cadimo - Classe 3 - Prorrogue-se o

pedido de transferênc a noa marca
ro 252.124) - Arquivem-se os pedidos
de transferência.
Loureiro Costa S.A. Comércio e
Indústria . (no pedido de transferênc'..a nas marcas n o 251.891 e número 252.124) - Arquive-se os pedidos
de transferência.
Indú trias Químicas Mangual S.A.
(junto à marca n9 262.750) - Anotem-se macilenta apost:la as indicações fe:tas pela seção.
N 9 t98.671 - Ru t Buchhaltung Aktiengesellschaft - Prossa-se com as
exclusões feitas pela seção.
N 9 493.429 - Promeca S.A. Ind.
e Comércio - Prossiga-se como indicado pela seção.
No 707.177 - Fornecedora de Abrasivos Formal Ltda. - Indefiro • em
face de já have r ido prorrogado.

TRIBUNAL MARíTIMO

Requerente - Fausto Bettini - classes 23, 24 e 36.
N 9 764.270 - Cine AtlântiCo Requerente - Emprera ImObiliãrla Bandeirrnte Ltda. - classe 33.No 765.026 - Tecidos Novaes Rewarren I e - Tecidos . Novaes S.A. ções Roper Ltda. - cl. 41.
clers• cs 22, 23 e 24.
N 9 470.753 - Cavigorelli - Cavigorelli S.A. - Autopeças..Diesel S'nal dc Propaganda Prorrogado
,
claSee 6.
..1\1 9, 472.475 - Onça.- Charle
NO 761.807 - Tamovo '..da` Cana ao
At /irar rio Bagaço no 'Mirro - Roque- Kung Wei Tse - cl. 1.
- Refinadora
- • :NO 489.978 - Bidu - t Lw;” Bidu
c:r•_,.e. u.
-Tecidos .e .Atmartnhos Ltda:
el.- 23.
•

de 1966 4045

Titulo de Estabelecimento Indeferido

No 498.510 - Teleseguro • - José
Meira Rocha - classe 33 -(art. 114).
' Titulo de Estabelecimento Delsrido
N9 491.874 - Instituto de Medicina
do Tiaballao - Olipio Baldoino da Têrmos Aguardando Anterioridades
(Xsta Filho e Braulino Barros LorN9 467.594 - Ismãos Casonato.
dello - cla.se 33 (art. 117 no 1).
NO 477.191 - 2 .Ctry Sayâo Nunes.
N9 481.747 - Ind. de Artefatos ne
Marcas Indeferidas
Panos Itapetininga S.A. Inarpl.
N9 494.263 - Voltamp Consórcio
N9 453.780 - nua Multimetal de Produtos Elétricos Ltda.
Muitinieuu S.A. Comércio Indústria Industr'al
NO 493.112 - Profarquímica Ltda.
e reepresentações - classe 11.
N o 4?8.174 - Bar e Lanches Rubi• N o 455.7i6 - Moura su Torres no Ltda.
Cardeal - classe 41.
N 9 493.178 - Televendas Tupi LiN o 459.919 - Compact Air -Antônio
Carlos Pio Ballarin e Planns Heinz mitada.
N o 493.887 - Indusdital Madureira
August Emil Stross - classe 8.
N 9 473.164 - p rogresso Comercial Ltda.
- Progre_so Comercial Ltda. - classe 36.
N O 484.109 - Camnário - Churrascaria Campanário Ltda. - cl. 41.
,N 9 488.603 - Serrano - Feltrobrasil S.A. Comércio e Indústria -

classe 37.
N9 489.446 - Colorado - Fábrica
de Cigarros Sudan S.A. -- ci.' 44.
N9 491 , 357 - Manteiga Perhambuo:, Cilpe - Cia. de Industrialização de Leite de Pernambuco Clipe
-- ci. 41.
N9 492.081 - Vitadex - Joaquim
G. Guimarães - cl. 3.
N9 493.301 - Sonda - Sonda S.A.
Cia. Nacional de Sondagens - c lasse 6.
N9 410.512 - CB 7 - Magnesita
S.A. - cl. 16.
N 9 461.838 - Drink - Representa-

Setembro

DivtiLoaçÃo *(4.0 827 - 2Soição
PREÇOs CR$ 800

A VENDA:
Na C:pane/Iara
Seção de Vepdas : Avenida
Rodrigues Rives n° 1
Agência 1: - Ministério .
da Fazenda
Atende-se a pedidas pelo
Serviço de ReembOlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

rer:is`ro.
N o '704.966 - Mundial - Mundal
Comércio e Ind. Farmacêutica Ltda.
- el. 3 - Prorrogue-Se o registro.
N o 760.305 - Amphccrine - Lab.
Farmacêutico Campos Ltda. - classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N o 761.022 - Crystal Bav - Mia-

na ota Mining And Manufacturing
Co - cl. 28 - Prorrogue-se o re-

gistro.
N o 756.652 - Odvlen - Parbenfa•

briken Bayer • Aktiengesellschaft
cl. 2 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogaçg o de Título da

Estabelecimento

N. 749.358 - Faculdade de Ciências
Economicas de São Paulo - Panda -ão
Escola de Comércio Alvares Penteado
- classe 33 - Prorrogação o reüls4
tro.
DIVERSOS
Rebolos Brasil S. A. - Transferência para o seu nome da marca
no 493.360. - Reconsidero o despacho publicado no D. O. em 29 d3
julho de 1966.
rewfik Eahbouth - Transferência
para o seu nome da marca número
t87.778. - Reconeidero o despacnO
publicado no D. O. em 11 de lu..
l ho de 1966.
Ótica América Limitada - Trans.*
ferência para o ser nome da marca
n9 483.29. - Arquive-se o pedido de
f - ntisferêncla:
N9 4 0 3." 9 - João Verreira - 'ror.
no sem efeito o despacho que arqui-

vou o processo e determino a seta

p - oqsc-m'mnnto.
N9 586.423 - Confeen5es São Be.

-,edito Limitada - Nada há que de-.
erir.
Têrmos Ag.tardando Anterioridades
N o 431.216 - Irmãos Cavalcante.

NO 496.368 - Genésio Fabri.
N9 488.450 - Mercados Cangural
No 494.593 - Malestic Filmes i)
Limitada.
N o 496.420
Importadora /
N o 489.739 - Dei-Frete Cluffo,
N O 456.027 - Freios Alloy

1n1 9 489.500 - Arp e - Química Se.
" I rde À‘ 31n i mit 'àidústria e Coméro

N O 498.763 - rotoplastic - Indústria e Comércio Limitada.
N7 438.940 - Irmãos Venturoli

Limitada.

4046 quarta-feira 21
N9 486.339 - Moacir Felizardo de
Prança.
N9 494.787 - V. Hermes 84 Com9anhia.
N9 491.133 - Representação de
eM_nais e Emissoras.
N9 486.164 - Comercial Somaco
Limitada.

DIÁni0

Setembro do 9he

OFICIAL: (Seção NB)

Ne 670.434 - Fábrica de Calçados
Magnata - Fábrica de Calçados
Magnata Limitada - Classe 36.
N9 612.820 - Café Restaurante
Gato Prêto - R. A. Fernandes
Companhia Limitada - Classe 41,
189 678.269 - Loja do Menino Homem - Companhia de Roupas J.
- Classe 36.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS Rabello
NO 759.801 - Granja Errnitage • Dr. Lino Ewerton Martins - Classes
Foram mandados arquivar os pro- 19 - 41 - 45.
cessos abaixo mencionados:
N9 759.919 - Lebelson Modas N 9 408.588 - Bruno Castelani tis Lebelson Modas Limitada - Classes
(Cempanhia Limitada.
13 - 27 - 35 - 36 - 37 - 48.
N 9 427.212 - Ferdinand Péneles
Recurso
"gou-joute.
Yardley
Company Limited N9 455.134 - Indústria de CalçaRecorrendo do despacho que indefedos Flan Limitada.
TêrN 9 455.444 - Fábrica de Móveis e riu marca: Captive Beauty
mo 377.988.
Vidra-orla Santa Tereza Limitada.
N 9 469.940 - Brasiluso Difusora
Rot:Mação de Clichê
(Wiura: Limitada.
N9 497,.052 - Porsilex - Compar.N9 485.929 - Jaime Frenkel.
nhia Mechanica e Importadora de
N9 485.941 - Progresso da Painpu- São Paulo - Classe 5 - Clichê puka Sociedade Anônima - Propam.
blicado em 17-8-61.
N9 485.948 - Republic Ind. e ReNo 503.791 - Jotapê - Adminisezentações S. A.
tradora Predial Jotapê Limitada Compa- Casse 16 - Clichê publicado em 26
49 485.969 - Inmadex
Tah,a Limitada.
de setembro de 1961.
N9 485.971 - Indústria Gráfica LiN9 502.980 - Copema - Federação
derai Limitada.
N9 485.975 - Café e Bar Maria das Cooperativas de Produtores de
Mate Amambai Limitada - Classe
1?aula Limitada.
No 985.977 - Talho Santa Izabel 41 - Clichê publicado em 21 de setembro de 1961.
Limitada.
N 9 485.445 - Brasão Exportadora e
NO 501.224 - Joejac - Carmona,
Urnnortadora Limitada.
Hamoui Limitada - Classe 36 - CliNO 485.751 - Odete Braga Pereira chê publicado em 5 de setembro de
az-- Arquivem-se os processos.
1961.
Noticiário
Prorrogação de Marcas
Retificações de Pontos Característicos
Foram mandados prorrogar os proO tênno 139.397 modelo de utilidade
cessos abaixo mencionados:
«Nevo Modelo de Salto alto para saN Q 654.280 - Cibacid - Ciba So- patos femininos de capa .substituivel»
ciete Anonyme - Classe 3.
de Vicente Roman Simon e Francisco
N Q 760.390 - Hastings - Hastings
Simon pontos publicados em
Manufacturing Company - Classe 6. Roman
N9 757.980 - Jaspeol - M. Sar- 2-9-66.
O ti'rmo 134.463 priv. invenção Re
dinha S. A. Indústria e Comércio
vestitnento de moldes de fundição» de
Classe 46.
General Motors Corp pontos publicaN9 759.726 - Yogi - Companhia dos em 6-9-66.
Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebibas e Conexos - ClasO termo 130.004 priv.. invenção
se 42.
«Aparelho para comprimir solas e abas
N9 759.878 - Cocktall - La.nulcio na base de sapatos e pentes de calcasuiriograndense S. A. - Classe 22. nhar» de Cia. United Shoe MachineNo 759.880 - Korrigan - Lanifí- ry do Brasil pontos publicados em 6
cio Sulriograndense S. A. - Cas- de setembro de 1966 depositada cm
se 23.
14-6-61.
NO 760,297 - Sulfabisol - LaboO termo 138.273 modelo de utilidaratório Honorterápica S. A. - Masde Adubadeira Semeadeirá -Conjugada
sa 3.
NO 760.303 - Becitrin - Instituto a riscador de r;olos> cie Suncrrna g Ind.
Terapêutico Activus Limitada - de Maquinas gricolas S . A . - ponClasse 3.
tos publicados em 6-9-66.
N9 761.012 - Dolores Bravo, Rijo
O termo 138,386 modelo de utilidaEtelberto Albuerne Bravo - Clasde «Nevo modelo de pedestal suporte
se 41,
49 758.850 - Január io. Silvinha - para barracas tendas guarda sois e ou
1Irmãos Oarréa - Classe 42 - Pror- similares» de A Moreno ,n Cia. Ltda .
rogue-se com apostila feita pela se- pontos publicados 6-9-66 depositado em
ção.
16-11-61.
NO 760.383 - M - Michel CosméO termo 138.395 priv.. Invenção
ticos,.Inc. - Classe 48 - Prorrogue- Um suporte de fios para limpeza
se-se com apostila feita pela sec/2.o. higiene dos lentes» de Nazaré da SilProrroaação de Sinal de Prcrpagande va pontos publicados em 6-9-66 depoN9 760.947 - Emblemática - Rodofiel S. A. Transportes. Comércio sitado em 17-11-61.
• O termo 138.750 modelo de ntilidae Representações - Classe 33.
de dispositivo refletor portatil» de
Wolfgong Joachim Dietzius e Alfredo
Prorrogação de Expressão de
A f fen pontcc publicados em 6-9-66
Propaganda
N 9 759.490 - Satisfacão garantida retificado o inicio do 1 9 ponto; dspoou seu dinheiro de volta - Sears, sitivo refletor . Nrtatil, constatitttido
Roebuck S. A. Comércio e Indús- por peça de borracha, etc.
tria - Classes de 1 a 50.
O termo 104.205 priv.. invenção
«Aperfeiçoamento
em latice isento de
Prorrogação de Titulo de
emulsificaclor -le W. R. Craca CO.
Estabelecimento
pontos pubikados em 24-8-66 e retificaNo 659.762 - Ferreira Leite - °a- do em 12-9-66.
O termo 119.926 modelo industrial
tavio Ferreira Leite - Classe 33.
«Nôvo modelo de porta seios» de •ThieNo 870.433 - A Romanhola 84 Companhia Limitada - Clas- batzt fl Cia. Ltda . Pontos publicados
se 41,
em 24-8-66 depositado em 6-6-60.

WOTICIÁRTO
Oposições
Ri/Uniria Paulista de Equipansentos e Máquinas - Ipem 5. A. Oposição ao têrm.0 140.579 - Privilégio de Invenção.
Willys-Overland do rasil O. A.
Indústria e Comércio - Oposição
ao tênno 140.720 - Privilégio de Invenção.
Fábrica de Roupas Epsom Sociedade Anônima - Oposição ao tArano número 150.410 - IVIodêlo Industrial.
Fábrica de Cofres e Arquivos Bernardini Sociedade Anônima - Oposição ao tênno 150.930 - Modêlo Industrial.
Fábrica de Cofres e Arquivos 17. ernardini Sociedade Anônima - Oposi-

gtiz ao tãrnao 160.931 - FL'eadêlo
dustxial.
Fábrica de Cofres e Argaivos
nardini Sociedade Anônima Oposflc
ção ao tênia° 150.934 - Modãlo 3.zdustrial•
Walita O. A. Metro Indústria
Oposição ao têrnio 135.359 -- Modôlo
de Utilidade.
Emprêsa Brasileira da' B4e105gio3
Hora Sociedade Anônima -Oposi
ção ao têrmo 135.734 - Privilégio ck
Invenção.
Giuseppe Mcheloni - Oposição ao
têrmo 158.701 -- Modêlo Industrial
Indústria Brasileira de Bicicletas
Goricke Sociedade Anônima - Oposição ao têrmo 161.605 - Xadélo Industrial.

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE AGOSTO DE 1366
Têrrnos

133.501
160.238
161.873
171.084
180.537
182.816
183.702
188.715
190.341
194.046
196.860
203,337
205.227
210.394
211 463
213.330
214.753
215.806
216.313
217.668
218 016
218.035
219.903
220.972
222.445
224.541
224.80(1
226.710
225.123
228.743
229.278
229.539
229.847
229.902
230109
230.190
230.430
231.512
233.464
234.185
236.407
237.138
241.152
242.686
245.077
245.169
245.595
246.630
248.908
249)198
249.771
249.942
251.178
251.477
251.478
251.794
252.052
252.571
252.572

Marcas - Classes

Pro. S. A. Comércio e Indústria - NC.
Solea - 48 ....
Cecisa - 4, 11, 16 c 41 .......
Casa das Se. Cai. . Corra. - 45
Cl ack - 23 00000000000000000000000000
'piranga - 8
Piau - 11 00000000000000000000000000
Ottoni- 35, 36 e 48 •.•
Camisaria Trevo - 36 e 37
I
Peterpan - 36 0000000000000000000000000
Rochedo Selo de Ouro -- 1 ..........•
Alh ambra -- 36 00000 e000000000000000a
L aYtOri
41 00000
V enogal -3 .0000000000000000000oa000

Ego - 1
Paiacio dos Presentes - 13, 15, 36 e 49
Effersil - 3
Sileotem - 10
Depar. Imob. Central - 33
Santex - 23
Mitro -.23
Cristobalite Primas - 10 00000
Album das Fi. Cen. Mê. - 32
P. (), 1. - 1 0000000000000000
S olegal - 1 00000000 000000000000000000
Tiomedon - 3
Pu Yeu . __ 48 000000
Adrniral - 40 0000000000
Lysopyoline
3 ........... .........•
Imperial - 8 ....................... •
Gentilsamin Piam - 3 ......
S uperfiex -- 11 ....... 000002000000001
Minebras -- 4
C onscivi - 16 .................•.. ..•
Dolazida -- 3
Tabor - 46
Resipirina - 3 00000000000000000000000 •;
Anemidoze
3 ......... 00000000
Ulcericida
3 0000000
Marly - 22 .....
S ofia' - 3 .............. •........•••1
o
Moctec
Casos de Amor - 32
Indústria e Comércio Ze. - 1.7 e 40
Levomicetina
3
Arehimedes - 17 . ...........
;
A Jangada - 12, 24 e 37 ......
Bangcilin - 3
Fôlbas do Norte - 32
Obetabs - 3 .......
..... ....o .!
Abril - 11 .............
•e*
C almeton -- 3 0.•0•000000a000000•0•••1
Duque -- 41 ......
1
Vera Cruz - 41 ............
Vera Cruz - 41 ....................
Jornal Brasil Central - 32
1
Cinba - 41
Drogapan - 3
Dro. e Par. A. Dro. nu . . Raia - 1, 4.;
10, 41, 46 e 48

Registros

354.682
334.683
334.684
334.685
334.686
334.687
334.688
334.689
334.690
334.692
334.692
334.693
334.694
3E.695
334.696
334.697
334.698
334.69G
334.700
334.701
334.703
334.704
334.705
134.706
134.707
134.708
34.710
34.709
134.711
134.712
34.713
-131.714
34.715
34.710
34.717
34.718
34 719
134.720
34 721
34.722
34. 723
134. 724
134.723
.31.720
134 72.7
34.79g
134.729
134.730
154.731
134,732
134.733
. 734
73:5
34.731;
.134.737
33 1 . 738
33A .13
"R4 7,41
:z31.7-w
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Têrnios

252.611
252.862
257.484
258.151
259.158
259.801
260.625
161.498
261.756
262.221
264.196
269.310
269.766
270.364
271.076
271.237
272.482
273.082
273.522
275.364
275.820
153.824
182.927
191.892
201.105
200.858
208.259
258 958
270.727
270.728
277.673
277.719
277.762
278.758
279.493
279.769
281.969
282-371
282.686
283.203
284.665
287.888
288.403
290.744
290.745
299.685
300.131
300 132
302.708
304.734
306.319
309.928
331.320
360.298
367.188
447.704
448.236
401.897
462.278
462.280
409.956
736.757
736.758

Marcas

-

Ch.sses

Pilomieina - 48
Neusa -4 1

Mercúrio - 41
Albuerné • - 42

Café e Bar do Pa. Ltda. - 41, 42, 431
, e 44
9
Sabolina
Moped - 21
Telegel - 6, 8, 21 e 33

Telegel
.0
Café Bar .Chn de Ouro - 41, 42, 43 c 44
Bluébell - 23
BluS Bell - 36
Geri-Tbne - 3'
Coordenai - 3
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,1
Chance 'do Dia

Wickbain - 21
Societá Ed.:Non Se. Chi.
Quixadá - 41
41
Acoplara
Palmaéia - 41
- 41.
Ginasfril - 23'
Imferttifor

1

Modèln de Utilidade

1 Begistros

Ind. de Gor. Col. Ltda. - NC
Odontosan Broadway - 30.•
•Prazer para Seu Sono - Ne
Teone Moi. dó .Bra. Co. Ind. Agri. - NC.
Fogo Caucho - 42
Kuly
48
•
'
Zooformin - 2
Tribuna do Aluna - 32
Maivita -•41
idaras - 36
Ciclosteron
Bullclog - 3
Mundo- dos Tecidos - N(:
Com. Imob. Clipper - NC
Saturno - NC
5 D'Ouros - 42
Globo - 1
B. Paulista de Des. S. A.
Entasdin
3'
Drene - 48
Comerciários -- 42
Faia Bancária
Equipa
6 •
Santa Amelia
23
Pardal -. 41
E- 8
Standard..Evang
Casa [Abel] - NC
Lebell - 36
SinalaC - 1
Quinto Solvent Wein - 3
Chopp Só da Antarctica - NG
NC
Santa Gilda - K 19
á ..
Fenotine - 2

15, 16.. 17 e '18
A' Feira Paulista - 41
Nitrogalvan
1
Motoreta . - 8
21
Embieniática

Setembro de 19:56 -.347

:s34.741
334.742
334.743
334.744.
334.745
334.746
534.747
334.748
134.749
134.750
• 134.751
134 752
134.753
134.754
334.755
134.756
-134.757134.758
334.759
'334.760
334 761
334.762
334.763
334.764
334.765
334.766
334.767
334.•68
334.769
334 .770
:154 .771
334.712
334.773
334.774
334.775
334.776
334.777
334.778
334..779
334.780
'-ta4.781
334.782
34.783

34.784
34.785
.334.786
34.787
34.788
34.789
334.790
314.791334.792
334.793
334.794
934.795
334.796
334.797
334.798
334.799
334.800
334.801
33&852
334.803'

I

,
PATENTE.;

TERMOS

il

TERMOS

PATENTES

98.494

6.364,

136.744

6.367

130.680

6.365

126.438

6.368

132.456

6.366

Kodêlo Industrial

TERMOS

TERMOS

PATENTES

•

PATENTES

••

o
138.737
158.411

1

159.194

1
1

•

5.892

159.195

5 895

5.893.

159.501

5.896

5.894

CER1IFICADOS ' EXPEDIDOS EM

TERMOS

PATENTES

80.031
85.211

75.647
75.648
75.649
75.650.
75.651

86.808

100.682
103.945
108.602
121.639
121.796
122.547
125.181
126.361
127.798

2.2

DE JULHO DE 1668

TERMOS

PATENTES

128.040
128.735
129.146
129.927
131.802
132.117
132.147
133.974
135.303
135.506
135.682

75.652

75.653
75.654
75.655
75.658
75.657
75.658

75.659
75.660
75.661
75.662
75.663
75.664
75.665
75.666
75.667
75.668
75.669

sModélo Industrial

TERMOS

PATENTES

TERMOS

PATENTES

102.636

5.897

555.896

5.901

136.541

5.898

'156.391

5.903

143.638

5.899

159.559

5.953

154.299

5.900

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 20 DE JULHO DE 1966
Modéle de Utilidade
TERMOS

TERMOS

PATENTES

J PATE7`.7TES
TERMOS

110.821
113.529
122.330
122.525
123.886
124.255

75:636

75:63W

75.618
•
•

75.639
75.640

'

124.519
130.327
131.279
133.670
134.701
134.790

• 75.641
75.642
75..645
75.644
75.645
75',646

130.392

TERMOS

PATENTES

137.037

6.369

G

PATENTES

6.370

"• '
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Termos j

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE JULHO DE 1968

MARCAS - CLASSES

Têrmos

•

Registros

332.551
Ilelagex
3
332.552
Adet,4.-332.553
E
54e5arn
332.554
50
332.555
Caverna Americana 41
332.556
Gazela -- 42
332.557
41
Axaiaca -- 16 -- 19 - 3- ;.
332.558
Balisa -- 21
332.559
Cm44 43
232.560
8
C.I.D.
332.561
Flumatex --- 23
332.562
Supaxn -- 34
47
Pêsto Eldorado
21
39
41
42
43
332.563
11 - 23
232.564
Arthnet -- 5
409.247
332.565
Proztne
3
409.632
332.536
Boldine Iloude -- 3
409 991
392.537
Emmes --46
410.452
322.368'
Café Pirfaincle -- 41
412.277
2R2 533
Colciilin - 3
423.183
322.570
()matai -- 50
435.985
434.574
Brasil Canadá S.A -- 7 ---10 -- 33
460.2E6
433.432
Emdpav S A. -- 16 até 33
462.601
333.533
Café Johma -- 4:
463 702
Yndústds Naval -- 32
433.746
799.N'75
Alyrim,-- 8
471 177
133 433
Iflutensteta
6
471.359
333 444
471.933
•ovce ti
473.434
SonorAmlen
1 332.579
La Fartana Boutique -- 36 e 37
473.874
332.580
Joyce -- 41
474.667
332.581
R. O. E. -- 32 e 33
475.701
Actuante Elcultique -- 12 -- 13 -- 15 -- 22 -- 23
476.009
332.582
25 -- 30 -- 32 -- 34 -- 35
532.583
Detectron
8
476.418
332.584
Cnca -- 44 •
477.086
332.585
Elepi-Uva -- 43
478.664'
332.586
Itú -- 32
484.074
332.587
B. Aliança do Rio de Janeiro S.A. -- 33 ... .....
484.470
332.588
Contractor -- 33
484.558
.332.589
49
Salomão Lioud S.A.
485.274
332.590
Fluoroffla -- 48
485.769
332.591
36
Jupira
485.829
332.592
48
Ihmaca do Ihirmie -11 -- 41 -- 42 -- 43
485.965
332.593
Salchipan-- 11
485.906
332.594
Mundo Sindical -- 32
486.910
332.595
Iarnicentro . 8
486.918
332.596
Sozpat -- 3
396.076
332.597 •
43
Mercadorias Luso N. Ltda. -- 41 -- 42
396.819
332.598
C.-JF413 -- ADM. e Organização -- 33
457.691
332.599
463.166 1 'Rouxinol -332.600
R. Interc-nabio Norte -- S. Ltda.. -- 33
463.595
332.601
Registro de Al. Mapra -- 1
470.442
332.602
Tecelagem Nossa S. Con. -- 37
473.975
232.603
1
Inrmazin
474.622
332.604
Cot. Nossa Sen. dos Re. 5. A. -- 23 -- 33
474.670
332.605
Dongna -- 11
478.900
332.606
Duaana -- 16
478.901
332.607
Dmana -- 11
478.902
332.608
&lave -- 8
478.946
332.609 •
39
Al. S. NI
483.225
332.610
Modasth -- 36
483.552
332.611
Luz do Mundo -- 22
484:068
332.612
E
Navegação São Miguel Ltda.
434.404
332.613
17
Emblemãtica
485.004
332.614
Cano Exba -- 1
485.047
332.615
485.050 1 ClFulo Ekba -- 41 01`,
332.616 •
Carlo EWba -- 48
485.051
332.617
Mitec -- 6
436.145
332.318
425.146 I Mitce -- 21
332.619
IIelanca - 23'
485.182
332.620
435.198 4144nblem1tics, -- 6
332.621
Ttcrtiu -- 1
485 200
332.622
485.201
E•rtin -- 16
322.623
Empresa Paulista de Int. -- 33
485.308
332.624
Adirea Conch. o A- p. todos e B03-1441 -- 8 -- 33
485.386
.
332.625
Crinalgo -- 40 ...
484°98
Móveis Gerbe r -- 40
332.62G
485.508
332.627
485.568
Casa Flor -- 27 -- 40
332.621
Meobral -- 3'
485.575
332.629
Pecador -:- 36
485.660
332. 630
485.757
Monobloe -- 11
332.631
Mayacatino -- 6
485.841
Abentami - 41
332.632
485 432
483.285
Correntator -- 17
333.633
486.524
5 Quinas - 32
332.634
486.348 • Et9oduon14-sn 1
332.635
486.801 : E3-4333,agen1 - 2
332.636

200.390.
215.031
325.057
356.773
269.454
370.926
376.964
391.990
392.137
386.366
405.111
405.442
408.379

4,14

Setembro de 1966
Marcas -- Cnasses

486.803 1 1Cópenhagen -- 4 .4
488.805 ICopennagen -- 6
426.811 1 Xopsnhagen -- 12
436.012 1 1434(er141agen -- 13
488.813 I Kopenhagen -- 14
483.814 1 Kopenhegen -- 15
486.323 1Copennagm -- 24
486.231 j Kopelnagen -- 32
486.8E7
Koperalagen -- 38
486.865
Varam -- 31
436.8j3 1 Varam -- 34
485.861 1 Varam -- 35

RegistrO•

1 332.631
332.638
1 332.639
332.640
232.641
332.642
332.643
322.644
332.645
332.416
332.647
332.648

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 18 DE JULHO DE 1966
Tèrnaos 1

Marcas -- ClaSser;

Re0ist-r44

_44 •
748.418
743.450
743.461
748.432
743.435
743.466
748.367
748.469
748.479
719.512
7413,13

13tgulcen:a -- 42' •
Triparin -- -41 •
Irguien
3
14.021-C247mie
1
Movietonesvs
8
Alazola
41 .
Joim C:nau
31
Cniveo -- 48
Farabens -- 43
Alinancora .10 .
Mmáncora -- 2 -- 10 -- 11 -4 13 -4 33 -- 23
24 -- 26 -- 30.-- 32 -- 34 --.39 -- 40
748.515 1 Poclorica -- 48
-33
743.517 1 Santista
748.518
Ptanu-Sinus --. 3
118.575
Page -- 41
743.595 1 Amphocrin -- 3
ESso -- 47
J18.596
1411. 1
ESso
47
746.599
Atlas -- 39
742.601
A. -- 40
748.432
Turcos -- 44
748.460
A Pioneira -- 4
11 até 40
748.721 1 Valax -- 8
748.831
Sanea . -.36
748.776
Seta -- 36
748.783
Semphile -- 48
748.795 1 Verdol -- 47
748.803
Luneshl -- 3
34114p,144d4h1 -- 3
748 807
Indenta' -- 3
748.803
748.809
Elepebe -- 1
748.310 -- Edepebe -- 10
748.811 1 Ellepebe
Ell ePebe -- 2
748.812
748.8'4: 1 Ellepebe -- 43
312.814
Eã1clo 43epatina -- 3
742.834
Conlil -- 3
748.899
Solda . -- 41
743.902 I . 00mbatin -- 3
748.9119 1 C31144-nera ---- 42
346.917 1 Advan
43
748.937 1 Tusolfen -- 3

748 940

Enablr.idiática - 8

748.934 1 CcnIi -- 3
748.985
E4upório Syrio --41
7484483
rÉrussarni -- 33
(.1ino.4 raso
749.023
--3
749.025
13aneatam -- 3
949.027
Industria de :Produtos Quilniees Alen Ledu
MU 030
Nylon
--- 43749.031
Nyhal 1,31san -- 49
749.033
Duque -- 23
Marquez -- 23
711.024
749 033
1,1434 Santa. Maria
45
749.032
AliWrica
21
719.040
Standard -- 31
749.311
Lxu4en Lelong
149.043
CaVano ETP. 1.1.Ce - 16
739.041 , Acj Torsinla -- 13
749.050 ' Nutsn -- 41.
313.031NoNtas 41eraptutieo3 -- 32
749.033
3rga
83
749.054 _: hrublenlittien
42
5 .
719.151; ! imperial
1Pord -- 31 !
749.957
719.058 : Bateria Embalagem Ideal -- 38
(10
749.059 1 A Dona d? Casa é a Dona da. Casa
744.084 1 Alephyton -- 3

332.389
332431e
332.311
382.812
532.313
$32.814
342.815
332.816
332.817
332.813
432.819
332.820
322.821
332.822
332.823
3324124
3'32.225
332.826
332.627
:132.328
332.629
332.830
1 333.831
332.832
332.833
332.834
332.834
332.833
!n2.837
332.828
332.1-109
332.8'13
1 332.811
332.842
332.244
332.81)
332.945
232.847
332.818
222.640
332.6'51
! 44, 3.3
332.333
332.334
333.3,7
",)
1
1:33 . .3:2
33 "33

.1

2112.1215
1 3334-4
:4:44 .
,
3.4

I
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Setembro:da 13 r.r.-:9

9h~"__

Tèrmos 1

Marcas -- Classes

1

Registros

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 1 DE AGOSTO

vx 150-;

e
749.075
749.073
749.975
749.976
750.011
750.015
750.016
750.017
750.018
750.019
750.021
750.023
150.024
750.025
780.026
750.028
150.029
750.030
750.031
750.035

4
Wanese
Royal Briar -- 48
()dette -- 44
Rubi -- 44
CortegrIpan
3
,3Unisol -- 48
Cotonerol
1
Palette -- 48
Trillor
6
Auto Union
6
Sangfort -- 3
Nora -- 48
S-Sandoz -- 46
S-Sandoz -- 2
S-Sandoz -- 48
Juicy Frut -- 41
1 Raybestos -- 28
Ckuielennint -- 41:
Moussenyl -- 22
Emblemática -- 6

332.877
332.878
332.879
332.880
332.881
332.882
332.883
332.8£4
332.885
332.886
-332.887
332.888
332.869
332.890
332.891
332.892
332.893
332.894
332.895
332.896

• CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 21 DE JULHO DE 1966
TOrtnos 1

Marcas - Classes

Termos

Patente:3

1.
56.843

72.959
114.100
118.098
122.186
122.698
123.927

1
1
1
1
1
{
t

75.771
75.772
75.773
75.774

75.775
75.776
75.777

125.114
129.001
129.486
133.602
133.982
134.369
134.447

75.778
75.779
75.180
75:781
75.782
75.783
75.784

' MODELO DE. UTILIDADE

Termos

Patentes

Termos

Patentes

6.384 •
6.385 .
6.388
6.387

6.388

131.329
134.214
134.387
135.028
137.214

6.389

141.087

6.391
6.392
6.393
6.394
6.395
6.396

Registros
84.581

Distribuidora de B.I.T. -- 1 -- 42 -- 43
333.110
48
IC
1 .333.112
Luiniert -- 8
438.088
I 233.113
453.544
Ceu Filmes •••• 32
333.114
457.402
Suave INNt -- 38
333.115
459.766 Etrasillo -- Au. Pe. Importadora -- 1 -- 6 --- 11 -- 14-21
21 -- 28 -33 -- 34 -- 39 -- 471 333.116
465.374
P. A: C. I. C. -- 50
333.117467.951
Juliette -- 88
31i3.118
469.579 1 Elnabra -- 8
333.119
469.619
CEP -- 8
333.120
473.853
Norte -- 13
333.121
474.146
Trunac
6
333.122
475.040
Chuva de Prata -- 41 -- 42 -- 43
333.123
475.189
Tecalon -- 28
333.124
475.223 1 Molas Irajá -- 6
333.125
O 476.477 1 Redepress -- 32
333.126
476.771
rnedi -- 3
333.127
476.783
Nossa Senhora da .gruta -- 41
333.128
477.410
Sen. Org . de Mar. .e'Pa.
33
333.129
477.411
Sen. Org . de Mar. e Pa. -- 33
333.130
477.724
Mestre Jou S. A. Ina. e Co. -- E
333.131
477.733
Itans -- 41
333.132
477.760
Delicatessen -- 33 -- 41 -- 42 -- 43
333.133
477.761
Delicatessen -- 33 . -- 41 -- 42 -- 43
333.134
477.762
Delicatessen -- 33 -- 41 -- 42 -- 43
233.135
477.763
Delicatsssen
33 -- 41 -- 42 -- 43
333.136
477.764
Delicatessen -- 33 -- 41 -- 42 -- 43
333.137
477.765 .Dslicatessen -- 33 -- 41
42 -- 43
333.138
477.766
Dencatessen -- 33 -- 41 -- 42 -- 43
333.139
477.77) 1 Mag -- .11
Z13.140
477.772 1 Mag -- 21
383.141
477.820
Boneca de Pixe -- 36
333.142
477.850 1 Jornal Livre -- 32
333.143
478.048 1 Casa Africana -- 1 -- 12 -- 22 -- 23 -- 24 -- 37
-48
333.144
478.323 1 Rei ao Scin -- 6
333.145
485.184
fietanca - 31
333.146
425.237 , 1 Uniniotrix - 3
333.147
485.584 1 Oca:andado'. -- 40
333.148
485.914 1 ?otcai -- 42
333.149
416.0..8
Ne_c s
38
333.150
488.0:1
Ce:rect -333.151
486.118
ti 1sav2. n
32
333.152
436.4L3
lernsculm., -- 4
333.153
426.340
A Voz de Stio Marcos -- 29
333.154
• 4117.C38
Marasil -- 21 1 333.155
478.410 1 Correio cia Noticias 32
1 32:3.156
478.723
Planobras Pla. , e Ob. ctEng. Ltda. -- 33
333.157
479.832
A Ordeni
32 •
333.158
479.394 1 Lm. Carioca de Pub.
33
323.159
480.760 1 Industria Seu. Piá. t. A. -- 41
338.160
481.037 1 Fada -- 46
333.181
481.213
Albra -- 49
233.162
482.41i 1 rio Luiz -- 47
333.163
482.70e 1 Laboratório Raul Leite - 3
333.164
482.881 1 Serenena -- 41
333.165
483.147 1 Dupla dos 22 Estadas -- 32
333.166
485.052 1 Festival (.12
-- 33
333.167
485.065 1 Bar e Restaurante Can. Grego -- 41 -- 42 -- 431 233.168
432.904 1 Bosider -- 41
1 233.111
437.643

Termos

i

101.464
285.002

Patentes

123.687

125.388
126.200
127.959
130.609

6.390

PATENTES CONCEDIDAS EM 4 DE JULHO DE 1966

Termos

Patentes

Termos

Patentes

133.701
133.767
134.058
134.284
134.288
134.341
134.348
134.380

75.337
75.338
75.339

134.542
134.777
134.805

71.345
75.316
75.347
75.348

75.340

75.341
75.342
75.343
75.344

134.808

134.946
136.221
136.862

75.349

75.350
75.351

MODELO DE UTILIDADE

Termos

Patentes

Termos

Patentes

120.366
126.914

6.321
6.322

134.005

6.323

MODELO INDUSTRIAL

Terrnes

Patentes

Termos

Patentes

131.327
153.008
153.484
155.259

5.779
5.780
5.781
5.782

160.441
160.442

8.783
5.784
5.785
8.788

160.443
160.444

\
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PATENTES CONCEDIDAS Em 6, DE JULHO DE 1966

Termos

Patentes

Termos

Patentes

121.316
121.682
123.742
123.885
125.182125.590
126.077
126.360
126.427
126.448
126.706
127.407
128.001

15.387
'5.388
75.389
75.390
75.391
75.392
75.393
75.394
75.395
75.396
75.397
75.398
75.399

130.374
131.048
131.556
132.115
:132.146
132.982
134.240
134.699
135.289
135.368
135.387
135.426
135.391

15.400
75.401
a5.402
75.403
75.494
75.4050
75.406
75.407
75.408
75.409
75.410
75.411
75.412

PATENTES CONCEDIDAS EM 26 DE AGOSTO DE 1966

Termos

Patentes

Termos

Patentes

72.734
90.654
112.130
135.957
136.572

75.731
75.732'
75.733
75.734
75.735

136.671
137.006

45.736

75.737
45.738
75.739

27.914

MODELO INDUSTRIAL

Termos

Patentes

Termos

Patentes

130:386
131.630
143.878
151.275
153.432
155.066
155.175

5.904
5.905
5.906
5.907
5.908
5.909
5.910

160.334
160.336
160.337
160.338
160.501
160.587
163.623

5.911
5.912
5.913
5.914
5.915
5.916
5.917

MODELO INDUSTRIAL

Termos

PatenE,C

- Termos

Patentf

153.119

5.787

153.138

5.788

MODELO DE UTILIDADE
MODELO DE UTILIDADE

Termu_;

Patentes

Termos

Patentes

121.025
132.594
132.765
135.144

6.324
6.325
6.326
6.327

135.296
136.034
136.201
137.492

, 6.328
6.329
6.330
6.331

Termos

91.721
94.017
126.368
127.544 135.074

Patentes.

Termos

Patentes

6.371
.6.372
6.373
6.374
6.375

135.228
136.599
136.601
136.969

6.376
6.377
6.378
6.379

PATENTES CONCEDIDAS EM 15 DÉ JULHO DE 1966

PATENTES:' CONCEDIDAS EM 2á DE JULHO DE 1966
T- -mos

Pat-ntes

r."1":.rnios

84,330
84.896
116.811
116.826
118.874
.119.070
122.318
122.524
122.827
123.175
128.976
124.197
124.861
125.690
125.885
125.955

75.552
75.553
75.554
75.555
75.556
75.557
75.558
75.559
75.560
75.561
75.562
75.563'
75.564
75.565
75.56675.567

126.014
127.392
127.409
128.006
128.685
128.718
129.333
129.376
129.517
129.709
129.743
130.151
136.286
132..286
133.140 .

1

1

1

Pa:cnte:.

75.568
75.569
75.570
75.571 •
75.572
75.57375.574
75.575
75.576
75.577
75.578
75.579 •
75.580
75.581-,
75.582-

PATENTES CONCEDIDAS EM 26 DE JULHO DE 1966

Termos

Patentes

58.878
101.123
109.633
121.25
121.604
122.410
123.537
123.603
123.633
125.045
125.283

75.749
75:741
75.742
75.743
75:744
.75.745
75.746

74.747
75.748
*74.749
75,750.

Patentes

Termos

75.751
75.752
75.753
75.754
-75.755

125.323
125.394
. 126.791
_127.749
137.766.
131.209,
133.536

75.756
75.757
75.758
75.759
75.760
75.761

133.'789'

134.004
-134.249:
134.376.

CERTIPICADOS EXPED1DÓS EM 19 -, DE, JULHO DE 1955

..-.
i
i

Termos

-II
'1
I --••

129.356
129.619
129.900

131.210 •

-

I

131.212 -•

" i
131.482 --

Teimas

Patentes

I

-'"132.559
132.j63

75:703' '
'75:/04

^ 133.420 .-

'

'133.50 9,

75.706''
-7 5.707:-. 133.594
.
I
133.948 ..,_
131.485 --75.708
134.199,-...,
_•
' 75.709
131.631
'124_227 ..,„
75-.110- 131.721 " . 75 ..711 " -131.723' ' I,
131.373

1

122.017 - '
132.023-"
132.35

132.360--

'

- N:'..
' 15.712 '
75:713 ' " -"'134:577
125.185
'75:114' '-' '
-135:313
---7315: -_-----

• Têfmos

..•

75.716.
75.717
75.718

, 132.418
132:487

75.701
75 ..702
-75705

:

_...

75.719.
75.72075.721

75,722

7572375,724
75.725
7L.;2 #
75.727.
75,741
75.729
75.730

127.837 . Cruz Dourada -- 2
Resolar - 39
Fanfula - 32 - - •
• 137.976
Orm da Ca::imira
• • 151.040
-408..152.292 • Cadeia Campai-11e
.158.02 1.Amecholin - 3 •
158.355 • Marte - g,
170.597, Reisterstmock -- 17
178.081 . -Ale • r - 48
friocolase . - .3
183.568
. 189 234' Terene (..;aça P.rmica -41, 52 e 43
•190.1 . 54
41
Delfruta- 100.995
-. 150.713

20h.h(P1 Ruiclero t -- 3

Registros

Marcar - 7 . élas• Se ••• -.

•

ft,

.

332.897
332.899
332.898
332.900
332.901
332.902
332.903
332.904
34').905
332 906
33.907
W.908
v.).non

332.910

Quarta_feira 21
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Têrmos

Marcas -- Clats/s
II

213.805
227.912
233.502
235.02')
235.031
237.98'
269.539
287.103
291.714
326.479
333.222
333.671
348.385
356.195
360.116
376.14A
361.210

Org.
ciu
Imob. Ltda. -- R
()toval -- 3 .
Magirus -- 8 .
Matex -- 46
Cruzeiro do Sul -- 41 .
Ijnatobe- -- 3 •
C!
Vagam -- 10 .
Witóra das Américas -- 32
Coima -- 6 .
Cistv -- 50 .
[Anafil - 22 . .
Biscoitos Txão -- 41 .
Piei -- 26 .
Solam Rep. r Com. Ltda. -- 17. 21, 16, 37 48
I Brar:itex - Prlimer -- 2. 3, 16, 28. 46 e 43
Carolina -. 48
Bom Bom -- 48 .

Setembro do 11::,:j

---

Registros

Têrmos

332.911
332.912
332.913
332.914
332.9.15
332.916
332.917
332.918
332.919
332.920
332.921
332.922
332.913
332.924
332.9/5
332.926
332.927

742.582 '
744.123
745.512
748.213
748.214
748 480
748.564

Slar.ms -- Casses

Regtstro3

' Prol

E .
Saloio -- 41 .
Super Globo
46 .
Companhia' União Fabril -- E
Ditto - 17 .
(iiornitex
23 .
Bad .,arp -- 47 .

74 8. 598Zetiith -- /0 .
748,600
748.A09
A. -..
74 8 .(" 2 6
N1110 Outu -- 41
745 771
Fmnf n etrn PrtInts mi, 745 . 7 79
1/0dr-, P lir,17,-10 1:Inst.1
745 01 ,;
II,.
5
745 015
2
7,45 n2R
__ 71 .
01.1 1
7A7 n11
1.I-._
6 •

333.954
333.955
333.95C
333.95)
331.958
333.159
3/3.950
331.95?
311.952
311.951
311.954
113 1:5
211 m4í
/ 1 3 7A7
111 ,Nes
,2.21.nne)
211 n7(1
q l/ ,-1
9, -,1 n71
)1^.1

,

7,'n n14

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 29 DE JULHO DE 1966
rêrmos I

Marcas -- Classes

7,4n
7 ,4 0 ^41
7 ,,n n04

1 Registros

7An +47
7An

1 P I A. g- 1. „1-:„.., _.. 72
......

/9

487.599

1

Ar. Grã. (411ekolza Ltda. -- E

487.623

&lenta -- 10 , .

333.894
333.895
333.896

333. 897

313 898
- 31 3 .899
333 . 0110

487.61 1Eddi -- 41
487.638 'Cter,i‘s x - 13 .
-187.(- 111 --36
1.f,ban/
.
187.A 7R11 1/11-1=9 _ 47
487 . r.rí
p ; r;f21
3
48 7 . g9 7
Mpr rtda -- 46
4R7. 21 4
16 .
43 7 .7 4'0
de /ragu' - 32
497 . 7 R 0
AnN _- 71 .

(c)),%
311 q04

3331: 90:35

n

111 996

313997
And, 4nn8
/11
4R7 7n 1
ikr:A __ 1/
231 onq
Ar:n
47 7n1
111.nlo
.
J57 70 S I AnA -- / 4 .
331.911
407 002 i )Nr":21,
'14
! 111.012
457 7r1•1

t

397 0 n4
d07 011

4 07 o/ç
to , 0 , 0
457 011
407 oc,

00 7
487 9 414
43 1 . 91 4
457 . 0 g 1

ArT
ArIR

7‘

1/1 915

on

r_n

44

113.916
'311017
/21 018
121.01Q
311.920
331.921
133.922

-. 16.

1 (1

45700' 1
4rr 1/9

111.911
113 . 014

/4

1 iNr1R

J.1Mnr

r.r~ !..1

71
,R
C..,:101/nrj

2/

r 11

,

32

....... 41

--

7,n 771

7.4 n 114
7An 119

7A n Le7
740 571
7 é 9. 01 5
7'9.937
7 - ". r 97
751 .' 41 1
75 , 10 1
70 17 3

75,.501
7g ^, n-2
/ An ."-8

'750 0 4

75n.A,R

1

T,

S. T.
"OX -- 13

T

_-

nrn c/a
4P0 cAn

rià./.sro1

4A R / 1 1
492 nA l
55 1 775
g IR 451
4;RÇ
gQA Q44
691 I AA

11,'
21 •
8
Sfo4ál.
N>nat -- 7

'3 3 .
•,

111 918

I..

111.039
'313040
313 94/
311.942

1'0.0 ("A..e.1,pq __ 22
CrhanmAR
nialr2...4

1.11.Q41
311.944
111,945
111.045

-- 43

rlfs, -- 11 . .
-- 6

7(' C32€",7

.2t ) , d,nica .1V A clica .
7nc) . /68
Sinnrnorni•
•3 .
8 .
711 115 1 1'1e.trnne19
flira
8 ,
779.863
8
hrnnnP
/ . .
Wmvrum
Mnttas - 44
7 1 9 . 181 ! r'l•N r
Astsn -- 48 .
141:1/

13'3.947'
331.948
313.949
3'33.950

/23.951
!

333

31."

--

3

3

8"1.0, O
3" 1 "01
,n4 "n
RnI.R.13
"04
7.405
.› ,>1 .'s
3 94 V7'

E

3

Pni.'n13
3".059

R'r
liagrAnA0o9

474n.n^0

Tr.

935
'313 , 935
313 . 017

P3".''22
323.":1

én

7.N
1 .1 4Q

7e.^ //

131

nrn

vn-nne -- 26
9n'^-f-r/1-esa
ng
--. 10
__

T?en i-ozt
170% 101

1

Mnw,n 404.,

1

nn•

3
_- 3

"12
^13
734,014

g

pes
e3 . n.6

I
on
o1
4x
10.9 1 TP!..........r11,f1,n
49
.mn .nn
m_1-1..rrmn
119
Fp50 '3,14
P'en $04
1s.,n,^A.1 C^M de Arnfmns -- 21
A00

904(1)7
'4 ,)4 ,18

rol

.74^ 4 n Ff
PINIA.pCft

7no

1/1.^91
77 4 nn2
?/"."3
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CMTLFICADOS EXPEDIDOS EM P.t' DE AGOSTO DE 19436

._-

Registr09

Marcas - Classes

Tériavis

b

. Registros
Marcas - Clas.ses
I
I
.5.54.044
Car:az - 32
14r.459
224 04U
lb. au j i Cia.n.a ...... a34.046
Yox/I - bb
1‘3;.....,153
e:74 ,A7
180.30o fejo -- 41
341 0-18
21;1;.ai j E r G - 33
3,4.i4J
312,.163 I Gotadoure - 41
3: 4 n50
2:33;19 j Col.bri - 41
33i.Cz1
2. 322 i inre.-cso - 6
3 :à .C.32
Delta - 10
2:45 2c.0
33.3 17,3
2a.).150 . Forre . oso - 25
.531 534
Londr:nu - 41
25,....123
ta5
Era: - 48
2:15.038
tlati
:..reme de Beleza - 48
2,-...3..29
a;1
259.892 Emiemática - 3€
(38
Mi-Leva - 46
26 : `.239
059
Oficina de Amortecedores 0.17.. - 21 e 23
267.242
514 530
26.303 c Santo - Magazine - 32
314 061.
253.426 Vieja Abadia - 42
334 .002
272 218 Dois num só - 43.
3.. t
Duco l - 16
274.6133
331.W4
Laboratório Aurofórrnio - 2 - 3 e 4,3
278.834
-34.+ k.G5
Snel - 43
2:e P . 5 40
3'14 0Gb
-43.434 Mobvmatic - 21.
334.007
283 K4 Cerveja Pretinha - 42
334.(C8
Cardeal - 46
2432.291
334.0e9
,-. .._ 1.3
Seja
Perf.
Dif.
e
C.
Pcrp.
uma
Pra;
g/82.810
324.070
FirrIlr.teX - 48
28b.149
071
W3.225 Café Loureiro - 41
224.(i2
S2rc'a
43
235.:". 35
324.873
1
Pelotense - 41
285.914
2&5.200 Util'dades do Dia - 8 - 11 - 15 - r2 -244.074
• - 28-34-36
Per.quit;o
46
256 523
3*.; s. (176
Miss Sweater - 32
236.C27
334.077
48
AtMliCilla
237.782
234 818
288.083 Embiematica - 19
331.079
35
Azurene
380.344
334 030
259.195„ Mister - 43
334.061
289.682 Raposa - 42
334 082
290.648 Branco e Preto - 8
J4. 083
Pisiodina
3
29.-, .463
334 (24
.
297.822 ABC Turismo - 33
33! 015
248.111 , Nova América - 3ff
334.086
293.354 Címbria - 43

Têrmos 1

i

I

C2ETIFICADOS EXPEDIDCS EM 17 DE AGOSTO DE 1266

2.,7.176

Tê.rmos

1

ev:

•

rns

Registros

3134.197
482.400 Tronador - 41
331 198
Pioneiro
II
482.6(19
334 1E9
682.662
j
Revista
Isra&ita
32
334.290
•
432.638 I Editc.c4 Pôrto Velho - 33
334.201
48.798 1 O Líder - 32
333 2c;2
403.14 1 Encorna - 21
331 203
483.393 Amortececontrol Rorsaro - 21
..... ...I 3:34..204.
433.479 ( O Primeira de Janeiro - 32
334 2'o
Arlek - ff
483.488
534.206
isp
41
,
K
7
1
43.3 .3 fi
334 207
483 589 I Portos - Navios - 32
53 4 208
433.628 I Aeropan - 32
43
-433.913
334 210
4.83.951 1 O l ho Mágico - 42
514.211.
33.954 I Santa Cu - 21
334.232
484.183 I Proença - 1ff
331.213
431.208 Chape Prata 334 214.
4 g!.4.5 2 4 Lmir; m - 23
334.215
451.546, A 'Mhz - 33
334 216
Ind.
de
Cons.
32
Cat. Ge. da
4.939
33 4 •17
3-4
435.026 Imob. Gonçalves 334.218
485.134 Anjo - I
33 4 219
485.143 Monte Líbano 334 2:s0
Adriátca - 1/
-435.176
314 221
425 323 Covers - 38
334 222
Tnfartla
tiVO
-~
45 1M SESC
334 223
483_442 Orrenizarao Lira d Zolanda - 33
334 224 rdad
4,1
g
e
Ba
Trb:etes tq
33t 225
453.506
ue
Pra'-es
423.701 Kdoug
331 226
Colina
OfOlinito
Cákias
3;
334 227
4243.025
e;toraI
Caldas
Xarope
P
314 228
4 f+5.82€
Miss'onftrlo
41
4113.946
......... "o.* , 334 229
434.107 Novar - 21
9 31 230
P.Mdsors
C./5.227
334 231
483.231 DistraI - 41
33,!.232
9'
V
r
49,1 222 P
334 233
434.222. arre Arizona . - S ...... •o•oc.••e.
334 234
453.4211 Trfdent - 21
3 3 4. :).R
***
23
488.741 Travis
9m
488.742 Travle - 22
3 94 2?-7
483.382 • Lorey-On - 11
314 232
487.191 Relojoaria A Hora Certa - 8 - 13 e 33

-

Kyf.:os -

Valflex
lnicrtms -36
Lavr: ma. . 4
3
É.,cedenil.

- 3, 23 e
NATS - 41
Wh'tney - 42
- 42 e 43
B T IS- 42
2
rei/. I 11 ive-5o - N. C.
Cur.rr-v - 3 .
3
1. r"O
"T .

C rnr-‘r7 ^ ,,s

FM-PEDIDOS EM 3 . DE AGOSTO DE /965
Marcas - Classes

U.

Rc.a.

423.424
42 .016
4"2.r86

334.953
314.957
534,938
11.39
334..60
3,4 .931
234.962
334.963
334.'264
334.935
334.066
334.967
234.968
324.061
334.970
33'.971
33,4.973
32' .073
334.514
324.075
334.o78

- 4.0
Ern.r-rnaue.J. - 10
L

1,0
441.2.0O2
.8i4
4,7.6;é
473.723

Registros

Marcas - C.L.sses

'Ieiraus

4P',.!""1
cralrmaDos

334 229
334 240
234.241
334.242
334 243
334 244
314.245
334 246
33 ,247
334 218
:334.219
ro 250
324.251

Dopo-Ato S'o Bento - 16 e 33
Capri - 32
Cic'one - 36
Anrat - 8
T--t'rl?i - 35
22
AGA
AGA - 25
/A - 41
49
AGA
41
71
•
11 1 '-^a'retn
22
43 '. "1 1r”.-3,-T3-1 F- • - • '^-"1
4r.3',1 1 Te.:e-r10 - 43

487.237
48'..239
42 . 4 19
467. r 47
4 7.-45
42' 222
427.8'2
• .87
4-7."3

Pm7 °O?
jon,:ron
ao- . I/3

?",-,---.•••••n

tnn.r/q
4en.”1,1
d r, rn1

P''N

‘71"1 147")

g

?.Y.a.asra

r3.3

..... ......

rt•-n

r-

?R .
1

4^.7 ^pq
•
0-7

pr;.

467 f-Ig

P-ur f,:-ro

487.0"1
427.n"2
487."1

P-(3--‘trc

•

00.1 Q77
7'4.970

Act

--"'"

r"..f

norem - 33 .

.

5

41 .
.1- 1 •

7.2~SYMP-fee

................ •....*0”00Ocee

12 .
- 41,
-

43/

"a

4Mr"vn

4 ...... 00oo0O

4PP."1
4°'!

e P 0i .
40 .

,nrip

4"."t

pper.

n,--;

PU.

3"

/PT
dro.,ni
4P c 11'7

•

^

41

400 onn

4PR."Fn
411".n"!1
"""
•

,t1

473.336
4P3.61.6
486.327
484.834
.487.115
127..171

'n-

non'no -A -- 11

cIo FAHma - 41.
41
43.

"NN

n.o
- 411
2
T'oni!l3r d o. São P"marda
. . .... ..••••••so•a e 4000011.4.0"
Kom,Nbrii-,,en s - 23

crarrin - 28
EU ,4en

•

-- 8 a.I0.6. ................. .4:000,oepapoo

- 93 .

- 45 .
4 42. 4. • -- 4
4, 4 -..17

T7nx.:Inn -- 25

2"4.0-25
74.0148
9"A."87
224.988
8"4.50
"24.q90
224.9nt
324.9n
2'24.888
23,.11.04
304.!r8

234..947

ond

nAl
P"rrI nn2.

A4
^" fo'eoe,ao.c, .................. creo

493.1")
4R 3 1^2
428.n/5

^82
'.•44•4.922

ÇRA.R4
2"n.007
Nig

owq . rYi

.74,0 ns2

925.0U
225.014
33g,0315
W.018
325 017
2RÇAiS
M74.01Ç
',Mn%
333,694
335.022
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DIARIO OFICIAL (Seção III)
~.-

'Marcas - Classes

Tê rmos

Registros

Criações Lopes -- 36
4 .080
Adduna
28 .
488.098
408.175
Arnaly -- 39
Fadinha -- 6
488.246
Modacord -- 40 488.251
488.297 Fama -- 34
Ministro -- 41
488.310
488.320
A Voz S. Mateuanse -- 32
488.376
Provid,o
48
Tele-Rio -- fi
488.396
428.408
Namarco -- 41 .
486.411
/flY -488.421
Manjur
41
48 9 .472
Frapné -- 26 .
T-acery
488. 47 3
36
488..1 94
A1,,-"nt
3
43(1 .599
-- 27
4oa.P53
Forl'm -- 39
4Ra.P57
Jarnbalala • 39
4"." q Trac P n iatce -- 19
488.792
Vulcânia - 41
428.808
Nacha -- 33
Legalion
488.859
48
428.860
UgaMon -- 48
488 916
Claride -- 48
488.927
Café Alcop -- 41
488.932
SrD40(51 -- 40
488. oP 0
Mideco -- 17
4 P R• 99 0
Dff'oeco
38
410.4?8
49n .F29
4P0 , 14 2
gon.gl?

335.023
35.024
335.025
23i.026
335.027
335.028
335.029
335.030

335.031
335.032
235.033
335.034
335.035
315.036
335.037
235.028 •
335.023
339.040
335.041
"35.012
375.013
335.014
335.045
335.046
335.047
335.048
35.049
335.050
235.051
35.052
325.09

MR. - 1 -- ln
Crin-Xel
38

rtr5n-12-rá

490.630 I Estaleiro Caneco

21

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 26 DE AGOSTO DE 1986
•
PATENTES

TERMOS

CERTIFICADOS 'EXPEDIDOS EM 5 DE AGOSTO DE 1965

Têrmos

Patentes

Têrmos

Patentes

61.297
61.248
115.026
125.395
125.881
127.238
153.028
128.255

75.812
75.813
75.814
75.815
75.816
15.817
75.818
75.819

132.636
133.936
133.968
134.421
134.543
134.722
134.810

75.820
75.821
75.822
75.82J.
75.' 1
75.825
75.626

Modelo de Utilidade

Têrmos

Patentes

Termos

Patentes

77.910
123.815
126.545
127.819

'6.398
6.399
.6.400
6.401

134.052
135.417
136.219

.6.401
6.403
6.404

3'5.11'4
33''.0ç5
335.056

33

TpornMÔba __ 33

=MOS

PATENTES

Setembro de 1955 4053

IMIMEn•nnINWIn1nIMIMIM
•

'Mcul êio

Têrmos

Patentes

58.655
95.689
105.214
151.968

5.935
5.966
5.967
5.9E8

Industrial

Têrmos

151.969
155.216
156.310
156.314

Patente,

5.969
5.970
5.971
.5.972

Patentes concedidas em 17 de agôsto de 1966
_
129.271
129.908
129.954
130.477
,130658
131.005
131.287
132.543
132.620
133.891
133.920

,

I

-76.057 , .
• 76.059
, 76.051
:76.063
- 76.035 •
76.067
76.069
, 76.071
„76.073 ,
'76.075
16077
, .

129.352
129.907
130.415
130:478
130.557
131.126
132.106
122:P20
133.890
139.892
. 133.943

76.058
76.0E0
16.032
'76.064
76.036
76.668
'76.070
76.072
76.074'
76.078
16.078
‘.

Têrmos

Patentes

117.501
120.051
124.613
124.615
125.983
127.400
128.145
130.033
130.744
132.429

75.903
75.904
75.905
75.906
75.907
75.908
75.909
75.910
75.911
75.912
Modas"

MODELO DE UTILIDADE
Têrmos ,
TERMOS

PATENTES

6.442
6.444

131.859
135.536

TERMOS

133.910
141.234

PATENTES •

6.443
6.445

•
151.816
158.915
158.924
158.925
158.928
15".927
158.928
158.929
158.930

Têrmas
132.430
132.432.e.
132.433
132.434
133.502
133.934
134.889
135.588
137.345
150.019

Têrmos

6.003
6.004
6.005
-6.006
6.007 .
6.008

158.937
158.938
158.929
158:949
158.947
159.531
159.639
159.649
159.880

6.009

15.913
75.914
75.915
75.918
75.917
75.918
75.919
75.920
75.921
75.922

Industrial

patentes

6.010
6.011

Patentes

Patentes
6.012
6.013
6.014
6.015
6.016
6.017
6.018

6.019
6.020

1VIODELO INDUSTRIAL
Modêlo de Utilidade
y

TERMOS

PÁTEUTE

ft

81.624

á.

TERMOS

PATENTES

Têrmos

Patentes

Têrmos

Patentes

130.321
134.890
136.992
137.245

8.422
6.423
6.424
6.425

138.100
138.102
138.236

6.428
6.427
6.428

•

6.030...

155.081

6.031

WIARIO OFICIAL

tleção III)

Setembro de 1966

Patentes concedidas em 11 de agôsto de 1966

Térmos

Patentes

69.405
12.403
113.0.,3
115A14
115.L.,4
/16.124
118.7.A
119.480
120.013
120.921
121.203
121.211

75.85'1
75.6r,
75.852
75.653
75.b54
75.655
75.656
75.b:;-7
75.bL8
75.859
75.860
75.861
75,862

•

Modélo

Têrmos

Patentes

Térmos

Patentes

/21.863
122.254
122.337
122.393
123.696
125.243
125.805
125.930
123 010
126.118
126.136
126.291
129.174

75.863
75.864
75.685
75.866
75.867
75.868
75.869
75.670
75.871
75.872
75.873
75.874
75.875

154.156
171.557
154.457

5.998
5.999
0.000

1

Moalo

Têrmos

Utilidade

de

Intentes

Têrmos

Patentes

160.473
160.707

6.001
6.002

Utilidade

Tèrrnos

Patentes

135.529

6.421

(
133.512
Patentes concedidas era 11 de ag3sto de 1966

Têrmes

Patentes

Têrmos

Patentes

6.420

Rio. 24.8.1966 - Assinei e encerrei 58 láudas do expediente. Nillon
Alvint Xavi er, Diretor do S. Doeumérita,S,O.
Certificados expedidos em 18 de agôsto de 1966

130.933
133.944
133.946
133.970
133.992
133.994
134.210

75.876
75.877
75.878
75.8'79
75.880
75.881
75.882

Modélo

050.219
77.16
/34.,655
136.013

de

75.883
75.884
75.885
75.886
75.887
75.888

Utilidade

TêrmoS

Patentes

Untos

131-enies

86.244
87.355
103.707
109.481
117.146
1/8.875
121.465
122.313
123.284
123.435
123.477
123.887
124.579

75.923
75.924
75.925
75.926
75.927
75.928
75.929
75.930
75.931
75.932
75.933
75.934
75.935

125.481
125.972
125.991
126.130
126.647
127.811
129.568
130.094
130.331
131.197
131.476
131.762

75.936
75.937
75.938
75.939
75.940
75.941
75.942
75.943
75.944
75.945
75.916
75.947

Certificados expedidos em 18 de agôsto de 1966

o

06.412
06.413
06.414
06.A15

Modélo

152.485
151.073

134.431
134.634
135.041
135 ?03
133.027
137.867

05.994
05.995

136.382
137.637
137.915
/54.568

06.416
08.417
05.418
06.419

Industrial

158.751
158.752

Têrmos

Patentes

V im o s

Patentes

131.763
/32.782
133.751
133.824
/34.265
1,34.434
134.776
135.209
135.300
135.328
135.453

75.948
75.949
75.950
75.951
75.952
75.953
75.954
75.955
75.956
75.957
75.958

135.679
135.786
135.814
135.887
135.970
135.975
137.194
137.194
137.195
138.168

75.959
75.960
75.96/
75.962
15.963
75.964
75.965
75.965
75.966
75.967

Modêlo

05.996
05.997

de

Utilidade

Têrmos

Patentes

Termos

Patentes

132.540
133.260

06.429
06.430

137.785
136.064

06.431
06.432'

Patentes concemdas em 16 de agôsto de 1966

Térmos

Patentea

Térroos

Patentes
Moda°

123.070
123.983
128.328
12L.455
133.161
131.318
132.494

15.889_
75.890
75.891
75.891
75.893
75.894
75.895

133.819
133.916
134.971
135.562
135.8e1
137.588
139.246

75.896
75.897
75.898
75.899
75.900
75.901
75.902

Têrmos

ratentes

160.483

06.021

Industrial

Térinos

Patentes
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Publicação feita do acOecio com o art. 180 do Código do Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
o correr O Prazo de 80 rilsss Para o deferimento do pedido. Durante 4Sse prazo podarão apresentar suas oposições ao Dapartanissfs
s. Nacional da Proprieclado Indtistrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do seestro requerido

sermo n. s 742.430, de 28-3-66
C!pmpanhia Della Giustina Indústrias
Gerais — Comércio e Agricultura
Rio Grande do Sul

[1(kAng(n)
Clases 41
szaeos comestiveis, laticínios e SMS deoivados, cereais, féculas, condimentos,
peixes e carnes em conservas ou não;
yinagre, farinhas alimenticias z doces
em geral
Têrmos ns .742.432 e 742.433, de
28-3-66 .
Crefiel S. A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
Rio Grande do Sul,

Classe 33
Operações de crédito, financiamento e
• investimentos
Classe 50
Impressos e cartazes em geral •
Tênnos as. 742.434 e 742.435, de
28-3-66
'Csefiel S. A. — Crédito, Financiamento e Investimentos
Rio Grande do Sul

ãNZANE,L0i
Classe 33
Operações de crédito, financiamento e
investimentos
Classe 50
Impressos e cartazes em geral
Termo n.° 742.436, de 28-3-66
(Prorrogação)
Richard Hudnut
Estados Unidos da América

PORM SUN
Classe 48
Para distinguir: Pertumes,'essências, extratos. água de colônia, água de touca:Mor. água de beleza. água 'de quino,
agua de rosas. ' água de alfazema, água
oara barba, loções é tônicoa, Para os
cabe • os e para a pele. brilhantina. bane,
iolina "batons" cosméticos. fixadores
para os
de penteados. petróleos. cabelo. escoe rejuvenescente. cremã'gisriurosos • Domadas para limpeza da
pele - "maquilage" depilatórios. desodorantes vinagro aromático, pó de arroz
e talco p erfumado ou nâp. lápis para
pestana e sobranceiras. preparados para
.mbelezar cílios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido Dertumadc
ou não. sabonetes. dentifricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para

'anhos, pentea, vaporizadores de perfilas, escôvas para dentes, cabelos, unhas
: cílios, saquinhos perfumado, preparalos em p ó, pasta, liquidos e tijolos
para o tratamento das unhas, dissolventes e vernizes, removedores da sutilzula, glicerina perfumada para os cabeos e preparados para descolorir unhas,
:ílios e pintas ou sinais artificiais, óleos
para e pele
Têrmo n." 742.437, de 28-3-66
• (Prorrogação)
Flexible Steel Lacing Company
Estados Unidos da América

Classe 11
Grampos de aço para coacções de
correias
Têrmo n.° 742.438, de 28-3-66
(Prorrogação)
Unilever Limited
Inglaterra

OM
O MILAGRE AZUL
Classe -046
Frase de propaganda
TOrmo n. 9 742.439, de 28-3-66
(Prorrogação)
Rolhas Metálicas (Crown Cork)
S. A.
Guanabara

Rangâ

"APZXES"c2~

Clases 11
RolhiSs metálicas
Têm° n. 9 742.440, de 28-3-66
(Prorrogação)
Joseph Bancroft 6 Sons Co.
Estados Unidos da América
. _

TUCW.C32fg
Classe 23,
Tecidos de algodão em peça
Têtmos as. 742.441 e 742.442, de
28-3-66
Aáahi Kasci Kogyo Kabushiki Kaisho
Japão

MnNg XnWll
o,
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 38
Para distinguir: Artigos de vejfuarios
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.

botas. botinas, blusõeo. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carap4a8, casacão, " coletas capas, chales,
cachecolss calçados, chapéus, cintos,
cintes, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, seroules, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, goros, jogos dl lingerie, jaquetas, laquês,
uvas, ligas, lenços. mantôs, meias,
baias, mantas. cnandribo, mastilnas. maetós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
s rugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
'toucas, turbantts, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 742.443, de 28-3-66
(Prorrogação)
Allied Chemical Corporation
Estados Unidos da América

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona'.
isidos, acetatos, agentes quimicos para
.) tratamento e coloração de fibras, tesidos, couros e celulose; água-raz, albumina, anilinas; alue/len, alvaiade, alvejantes Industriais. alumiai° em pó,
arnoniaco. anti-incrustantes, anti-oxidantss. anti-corrosivos. anti-detonantee, azotatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; banhos pare galvanização,
benzinas, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulos
chapas fotográficas, composiçétes. extintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, :dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, eter, esmaltes, eestearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, forma fosfatos industriais, fósforos industriais, fluoretos,
fundentes para solde: galvanizadores.
gelatisas para fotografias e pinturoa
glicerina; hidratos, hidrostslfiros; impesmeabilizantes, ioduretoa. lacas; massas
rira pintura, magnésio, mercúrio, nitratos, neutralizadores, nItrocelulose; pra>
oxidos, oxidante, óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos químicos para imp ressão, potassa Industrial. papéis heliográficos e preliocopista películas senVreiS, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos. potassa.
nós metálicos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos p ara niouelar. p ratear e cromar,
produtos para diluir tintas. prussiatos.
reativos, removedores, sabâo neutro,
sais, sai:id.-tatos secantes. sen,sibilizantes,
sililatos. soda cáustica, soluções químicas de uso inds strial. solveritsp. sulfatos, tintas em pó. liquidas, sólidas ou

pastosas para madeira terro
construções. docorações. couros teci
fibra°, celulose, barcos e veiculos ta .0
indastrial th.ner. vernizes, zarLoc.

Têrrno • n. 9 742.444, de 28-3.66
(Prorrogação)
Arinour And Company
Estados Unidos da América

Classe 2
Substâncias s preparações qutmtcas
usadas na agricultura, 5 saber: adubos.
adubos artiticiais para o solo, álcalis,
para fins agricolas. bactericidas, ceras
para enx:rtos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo. detumadores.
desinfetantes usados na agricultura e
na turticultura, escórias básicas para
nilabos. -meias para exterminar animais e P.antas daninhas, extratos de
quassia para fins horti:olas, tertilizantes para o solo. formicida. pilam.); insetifug.:._, massas para enxertos pt.stithan
para destruir insetos. pr e parações para
preservar o solo. preparacõe: para destruir Macre
hervas e plantas dani-

nhas, saia para fins agricolas, sais para
fins horticolas. substãneiss quim,raa
pari desfruir insetos, hervas e mantas
daninhas, venenos contra a vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas
Têrmo n.^ 742.445, de 28-3-66
(Prorrogação)
S. A. Philips do Brasil,
São Paulo

0-1^.

Mins
Classe 8
Frase de propaganda
Urino n.° 747446, de 28-3-66
(Prorrogação)
United-Greenfield Corperration
Estados Unidos da América s

PRORROGAÇÃO

Classe 11
Barra perfurante lisa; serrilhas para
respectivos porta-ferramentas; pontas de
corte para porta-ferramentas de tikno;
pontas de corte tara orta-ferramentas
de abrir rosca; pontas de corre Para
orta-ferramentas de perfurar; pontas de
corte pára porta 'ferramentas de freza;
lâminas cortantes para porta-ferramentas de corte lateral
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Publicaçakt feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
o correr o prazo de 60 dias para o deferimento tlo pedido. Durante 3.s-^ prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Proprkdade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com e concessão do Wegistn requerido
Termo n.° 742.447, de 28-3-66
(Prorrogação)
H. F. Müller Gelsellscha f, Mit
13eschrankte.r Haftung
Alemanha

RAA

Térino n.° 742.450, de 29 - 3 - 66
Tuuchê Boutique Bolsas, Luvas e
Bijouterias Ltda.
São Paulc

TOUCHE
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas era geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas, blusas.
batas, botinas. blusões, boinas, baba.
'ouros. bonés, capacetes, cartolas. caraatic,”. casacão. coletes, capas, chales,
Jachecols. calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal - ,
ças, camisas. camiSOlas. camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos: cueiros.
szsLas, casacos, chinelos, dominós. acharnes, ;'antasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas. geavatas. gorros. logos dt lingerie, jaquetas, laquês
uvas, ligas, lenços, mantôs, meias.
ac.5s, mantas. ms.ndribo, mastilhas. ma
etós. palas. aclimar, pulover. pelerinas.
ocupas. pouches. polainas. pija.vas. punhas, perneiras. quimonos, regalos.
robe de„ charr'ire, roupão. sobretudos.
uspensórios. saldas de banho, sandálias.
susteres. shorts, sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantts., ternos, uniformes
e vestidos

Classe 5
'A:a:alhos e dispositivos eletrotécnicos
destinados a produção, transmissão,
iansforinação e consumo de energia
Wetrica, para fins cientifico ou para
uso doméstico; aparelhos e dispositivos
'ãisicos, eletrotécnicos de sir lização e
de medição, aparelhos e dispositivos
despositivos destinados a inscrição, reprodução e multivlicação de imagens
animadas ou fixas, aparelhos de raios
fluoroscópicos, aparelhos de proje'csão para representações cinematográficas, aparelhos de projeção fluoroscópicoS aparelhos de observação de películas e de telas de raios X, aparelhos
fotográficos assim como disositivos des.ainados a revelação fixação, reproduzgão. secagem e conservação de chap ,s,. de pel ículas ou de imagens fotográficas, a saber: câmaras de roentgenciaema, câmaras de lentes fluoroscópicas, câmaras de espelhos fluorescópicos,
aparelhos e dispositivos destinados a
Traio n.° 742.451, de 29-3-66
Siltaiiinação. dispositivos de aquecimenv'-eão Monumento S. A.
2o e de refrigeração: chassis especiais
São Paulo
par apeliculas f/uorescópicas; converGores de corrente, especialmente retifiMONUNENTO
c:adores para tensões elevadas, dispoInà. Bralileira
sitivos destinados a produção de tensões elevadas, clisp >sitivos especiais de
Classe 33
revelação, fixação a para copiar. secar, Transporte rodoviário de passageiros
-eonservar películas de raios X e pelíTérmo n.° 742.452, de 20-3-66
culas fluoroscópicas assim como chapas fotográficas r.orrespondentes: vál- Auto Peçaa e Acessórios Paturi Ltda.
São Paulo
vulas de descarga elétrica tanto de
vácuo, absoluto como cheias de gás
'ati de vapor, especialmente válvulas de
PATUR/
raios X, válvulas emissoras e válvulas
Ind. Brasileira
amplificadoras, válvulas de raios catódicos, válvulas retificadoras
Classe 21
partes integrantes de veículos
Termo n.° 742.448, de 29-3 66
Herton Eletrosônica Ltda. •
Têrmo n.° 742.453, de 29-3-66
Ben-Marckt Indústria e Ccitr a.s4a r
• São P ro
São Pauor
EIERTON

Ind. Brasileira
Classe 8
para eletrônica
Têrmo n.° 742 449, de 29-3-66
Construtora e Pavimentadora To loArquitetura Ltda.
São Pai 1c

TOLEDO
Ind. Brasileira.
Classe 3.
Arcl uuctura, construções e pavimentação

Têrmo n.° 742.455, de 29-3-66
'hurataria Fuzasper Ltda.
São Paca°

s.ias, casacas, chinelos, dominas, mimias fantasias, fardas para militares. c.taecoais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. ogos de /ingeria. jaquetas iaquê
luvas, ligas, lenços, imanteis. meloal
FUZASPER
1..ale5s., mantas, mandrião, mantilhas, paí,
Ind. Brasileira
etós, palas. penhoar. pulover. pelerinw.4
ieugas, pouches. polainas. plian3as FIClasse 44
ahos. perneiras. quimonos. regaioE,
Cigarros e charutos
robe de chambre, roupão. sobretudw..
Têm° n.° 742.456. de 29-3-66
suspensórios, saídas de banho. sandállEa.
Brascoil — Indústria de Comnonantes 3ueteres, shorts, sungas. atolas ou slad;t3
Eletrônicos Ltda.
toucas, turbantes ternos, uniformes
São Paulo
e vestido.
Têrmo n.° 842459, de 29-3-66
"BRASCOIL".
Pani&i-a dora Bar e Confeitarias Dalau
,Ind. Brasileira'
Pão Ltda.
São Pavio
. C l asse 8
"DUAS PXO"
Para distinguir os seguintes ~no., elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
.
Ind. Brasileira
pick-ups, geladeiras, sorveteiras. aparelhos de refrigeração. enceradeiras, asClasse 41
piradores de ftó- fogões, tornos e fogaPão
—
reiros e gricos, chuveiros, aquecedores.
Têrmo
n.°
742.460,
de 29-3.66
balanças, ferros elétricos de engomar e
-Acessórios de Segurança
paSsar, batedeiras. ccqueteleiras. espre- ASPA
Para Automóveis Ltda.
medores liquidfficadores elétricos, máSão ".itio
quinas para picar e moer legumes e
car'ne, resistências elétricas, fervedores,
"ASPA"
estufas, ventiladores. paenlas e bules
• Ind. Brasileira,
elétricos, refletores, -relógios de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas camClasse 21
panhas elétricas garrafas térmicas. re- Pura distinguir: Velculoa a stoPs Mito
gadores automáticos. lâmpadas. apare- integrantes: Aros para bicicletas:, nuf3C
lhos de luz fluorescente, aparelhos de 'naveta, auto-caminhões, cvidoev, 2W2Ecomunicação inter&a, esterilizadores con- tecedores. alavancan de cambio, Lata(mSt
densadores. bobinas, chaves elétricas, orequea. braçal para veículos, hçe-de,
comutadoas. interruptores, tomadas de tas. carrinhos da nabo e earretez,
corrente, fusívet aparelhos fotográficos afiances. cas..eca ombulz..- ;ates. caw.112.26e5.,
e cinematográg i cos. filmes revelados. :arroz. tratores. carroa-berços. cavrt
binóculos, .óculos, aparelhos de aproxi- 'amues. carrosairrtgadoea. carros, asf,
mação, abat-lours e lustres máquinas nau, carretarias. chasaia, chapeit. ciso
para lavar roupas para uso
caiares para veiculo% cabos de velenkw,
doméstico
corrediços para veiculas, direção. dott,
iadeiras, estribos. escadas rolantea ele,
Térmo u.° 742.457, de 29-3-66
Acoa nue e Mercaarla São Victor Ltda. vadoree para passageiros e paro eiirgw.,
engates para carros, eixos de direção,
freios. fronteiras para veiculo.s
São Paalo
locomotivas, lanchas. motociclos. csolus4
motocicletas. motocargas, moro furõtletis
'SÃO VICTOR"
manivelas. navios. ônibus. para-acne^
Ir.nd. Brasileira
para-irmas. para-brisas. pedale. pontões,
-odes para bicicletas,, raios sara Meleis.
Classe 41
tas, reboque. rufadores cara veicules
Carnes verde
rodas para velados, selins. Wic.elal.
cantes para veiculas, vagões. vekcipeTértno n.° 742.458, de 29-3-66
deo, vantes de conts:81e do afogador e
Confecções Dama Ltda.
acelerador. tróleis. croletbus varaes ert
Minas Gerais
carros, mictes toara carros

buí-URGEM
Ind. Brasileira
Classe 49
Brinquedos
Tértmo n.° 742.454, de 29-3-66 —
José Donato ?cola
São Paulo
FEOLA

ri ..

Brasileira

Classe 33
Título de estabelecimento

•

"BONCORT3"
,Ind. Brasileirp

Têrmo n.° 712.461, de 29-3-66
Santa Rosa Textil Ltda.
São Patec

(-lasse 36
Para dl-tmouir: A.:-..loos de vestuários
e rou pas feitas em geral: Agasalhos

iventals. alpargatas, anáguas. blusas.
)otas, botinas, blusões, boinas baba-louros bonéX capacetes. cartolas. carapuças casacão. coletes capas, chatas:
eachecc :s. calçados, - chapéus. MJ/2;W.
aintas combinações. corpinhos, calcas
e senhoras e de crianças calções. cal
as. camisas. camisolas, camisetas
eueme ceroulas, colarinhos, cueiros

rç

"SANTA ROSA'

"ara

;t:rtan-

recaio

geral, te.

idos para :ontec,s õe -a wern1 ..tara
• apeçarlas e 'ata :t:ç os de ama
lesP

roa
.311.11,1 , e
5 cai peças, juta, erst, )

ter 11,»

ny, íon

Guarta_feira
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asaco-paco, percaline, rami, ravon, seda
natural. tecidos plásticos. tecidos hm.
permeabilizantes e tecidos de pano coma
e vestidos
Têrmo n.° 742.462, de 29-3-66
Auto Pôsto Lobito Ltda.
Sá'o Paulo

"IMITO"
Ind. Brasileira
Classe 47
Para distanguir combustíveis, lubrificara
tes. substâncias e produtos destinados á
Shiminaçâo e ao aquecimento: allcooi
motor. carvão a gás hidrocarboreto.
gás metano. butano t propano, gás engarrafado, gás liquefeito gasolina. grassas lubr:ficantes, óleos combustiveis:
óleos lubrificantes, óleos destinados á
Iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores. •pttróleo e querosene
Têrmo n.° 742.463, de 29-3-66
Cetro aa Indústria Metalúrraaa
São Paulo

a-snrio n.9 742.466, de 29-3-66
Panificadora Cipava Ltda.
São Paula .

'CIPAVA"
ind. Brasileira
Classe 41
Pão
—térino n.9 742.467, de 29-3-66 -nbrificantes Sunoco Ltcla
São Paulo

"51)17000"
ind. Brasileira

atiças, casacão, coletes, capas, chatas:
cachecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
ae senhoras e de crianças. ,calçales, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecaa, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, colecialsa fraldas, galochas, gravatas. gorros, ogos de linger• ie. jaquetas, laguês
luvas, ligas, lenços, mana5s, metas:
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pattetós. palas. perihoar, pulavas, pelerinas:
aeugas,• pouches. 'polainas, pilathas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretados.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolaa ou slacks
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n. 742.472, de 29-3-66
Parnaso Livraria e Editôra Ltda.
São Paula

Classe 47
Para distínguir combustíveis, 'obra:cantes, substâncias e produtos destinados â
iluminação e ao aquecimento: álcoal
motor, carvão a_ gás hidrocarboretu.
pás metano, butano t propano, gás engarrafado. gás liquefeito, gasolina. gra'PARDASO"
xas lubr:ficantes. óleos combustíveis.
óleos lubrificantes, óleos destinados Ét
3rasileira
iluminação e ao aquecimento. óleos para
amortecedores, parôleo e querosene
Classe '32
"CETRO"
Pare distinguir: Almanaques, agendas.
Têrtno n.° 742.468, de 29-3-66
anuários, álbuns impressos, boletins, ca(ind. Br.asileira
Confecções Dama Ltda.
tálogos, edições impressas, revistas. órMinas Gerais
gãos de publicidades. programas radio(Ume 5
fônicos, rádio-televisionadas, peças tea"ALIAP.ã"
Aço em bruto, aço preparauv, aço
trais e cinematográficas programas
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Ind. Brasileira
circenses
parcialmente' trabalhado, aço pálio, aça
Têm)
n.°
742.473,
de 29-3-66
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 36
Helio Rabanada
parcialmente trabalhado, bronze de Para distinguir: Artigos a: vestuários
São Paulo
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos,
manganês, bronze em p6, bronze em
rcialmente preparado cimento me. aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
barra. em fia chumbo em bruto ou botas, batinas, blusões, boinas, baba.
" 11• RABANEDA"
fálico, cobalto, bruto ou parcialmente lauras. bonés, capacetes, caaOles, caraInd. Brasileira
Fcrabalhado: couraças, estanho bruto ou puças. casacão, coletes, capas, abales,
paaciaimente trabalsarlo, ferro em bruto cachecola calçados, anapéus. cintos.
em barra, ferro manganês, ferro ,veflao, zintas, combinações. corpinhos, calças
Classe 49
senhoras e de crianças. calções. calgusa em bruto ou parcialmente trabaRêdes de pescas e varas de pescai'
;as.
camisas,
camisolas.
camisetas.
lhado, gitsa temperado, gusa mascavai
Urna on.° 742.474, de 29-3-66
lâminas de metal, lata em Nara, latão cuecas, 'ceroulas, colarinhos. cueiros.
reurté, rein de Metais no na rada.
saias, casacos. emacias. desninós, acharem folha, lato em chapas, latão em pea, fantasias. fardas para mil itares, co.
São' Paulo
vergalharas. ligas metálicas, amalhas. !egials, fraldas, galochas. asavatas, go?.
magnésio, manganês, metais não eraba.
!aniles
"THOPE"
liados ou parcialmente trabalhados, me- roS. jogos d.., Furter: ,.11.meias.
nitt1s.
ligais.'
lenços.
.n
luvas.
is em massa. metais estampalos.
.naiôs, mantas. cuandrião. mantilhas, pametais para solia. níquel e. zinco •
atras. palas, penhoar. pulovet. pelerinas,
Classe 5
oeugas.
pouches, polainas pilr, ma s . Pu- Aço em bruto, aço preparado. aço
Tarnio n.° 742.464, de 29-3-66
nhos. nerneiras. guimonos. regalos, doce, aço para tipos. aço ,Fundido aço
Setentas Importação. Exportacão e
robe de chambre. roupão, sobretudos, Parcialmente trabalhado, aço pálio. aça
^.omércio Ltda.. •
suspensórios, saldas de banho. sandálias. refinado. bronze. .bronze em bruto ou
São Paulo
suciares. shorts, sungas, stalte 'ou slacks, parcialmente trabalhado, bronze de
"SETE1,1111.
toucas. turbantes. ternos uniformes
manganês, bronze em pó, bronze eis
C vestalos
Znd. 3ranileira_
barra. em fio, chumbo co, bruto asi
Tênias ,n.s 742.469. de 29-3-66
Parcialmente preaarade cimento ase•
Confecções' 12 ,, presentaç6e Joel Ltda. taco, cobalto, bruto ou parcialmente
Classe 33
trabalhado. couraças estanho bruto Dl
Representações
São !) 1,10
parcialniente trabalsado ferro asa brua
• Tairmo na 992.465, cle 29-3-66' .
em barra : ferro manganês. ferro velho
"JOEL
ery s ta is
Indústria Extastiva de (51e, y:
gusa em bruto ou parcialmente traba
(? ind. Iirani.i.e4ra
[ta peva I ,tda .
liado. gusa temperado. gusa oalegvet
Sã)
lâminas de metal, lata em kik-a. baia
em folha latão em chaPas• latão era
• . Classe 36
• ''ITAPEVA"
Pd, a (lisa n air: Artigos de vestuários verga/Iões. ligas metálicas linsalbaa
TIrani 1:Dirn
e roupas- feitas em geral: Agasalhos. ma gnésio manganês. metais não caba
aventais. alpargatas. . anáguas. blusas. atados or parcialmente trabalhados, metais em massa metais estatnpalom,
l :s, boinas baba.
• boinas. blus ó
metais para sola, Dique; e zinco
óleos v'j'iu is
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara-

•

Têrmo n.9 942.475, de 29 I
Confecções Anfra Ltda.
•
Sato Paulo

LM C ALL
Brnsilei
•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos;
aventais, alpargatas, anáguas. blusa,
botas, botinas, blusões, boinas babas
doure, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casacão, coletes, capas, chaleia
cachecols, calçados, chapéus. cintoa
cintas, combinações, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calçôea, caís
ças, camisas, camisolas. carnisetaa,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, eclusa
pes. fantasias, fardas para militas. co'
iegiais. fraldas, galochas, gravatas, gos.
ros, ogos de linaerie, jaquetas, anula
luvas, 'ligas, lenços, mantôs, meias;
maiôs,. mantas, mandrião, mantilhas, pras
ietós, paias, penhoar. pulavas. pelertnaw
pettgas, pouches, polainas, pijamas, pua
nhos, perneiras, quimonos. regaloaa
robe de chambre„ roupão. sobretudoa,
suspensórios, saldas de banho. sandiáliaas
sueteres, shorts, sungas, stolas ou siado
toucas, turbantes, ternos, un4ormen
e vestidos
Urna° na 742.478, de 29-3-66
apor-lamas )quipamentos Para Iluminação Ltda.
São Paulo

.5POT

a

LICT

!IncL. Brasileira

Classe 8
Aparelhos luminosos
Urino n.° 742.476, de 29-3-66
Confecções Aramara Ltda.
,
São Paulo
"ARAMARA"

Ind.

Brasileira:

elasze 36
Para distinguir: Artigos de vasa:arin.
e roupas feitas em geral: Agasalho
aventais. alpargatas, anáguas, blusa,
botas, botinas, blusaiea, boinas, baba:
douras, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casacão, coletes, capas, chalea,
cachecóis, calçados, chapéus, cinta
cintas, combinações, corpinhos, cate
de senhoras e de crianças, calçfaes. caga
ças, camisas. ramlsolas, camiseta
cuecas, ceroulas colarinhos, cueiro&
salas, casaco, chinelos, dominós, achata
pes. fantasias, tardas ra militares. co'
legials, fraldas galochas, gravatas, gota
roa, jogos de !Ingeria, jaquetas, inquês,
luvas, ligas. lenços, mantas, mela%
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
tetas, palas. penhoar, pulover. pelerinaa,
peugas. ponches, polainas, pijamas. pua
nhos. perneiras. aula/amas, regalos,
soim de chambre, salmão, oobretudot
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado i com a concessão do registro ,requerido
stispensortos, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
roucas, turbantes, ternos, uniformes
• e vestidos
Têm() n.° 742.477, de 29-3-66
Yaspeças Comercial e Importadora
São Paulo

cintas, . combinações, corpmhos. calças
Têrmo n.° 742.482, de 29-3-66
de senhoras e de crianças., calções. calKid-Silver Confecções Ltda.
ças, camisas. camisolas, carrasetas,
São Paulo
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarKID—SILVER
pes, fantasias, tardas para ra"ta"s co
Ind.
Brasileira.
legiais, fraldas. galochas. gravsaa.s. gorros. jogos de lingerie. jaquetas, !aguas.
Classe 37
luvas, ligas, lenços,' manais, Meias, Para distinguir e proteger confecções de
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa•
mesa e banho, em
letós, palas, penhoal, pulover. pelermas. roupas de cama,geral
peugas. pouches, polainas, pijamas. puTêrmo_ n.° 742.483, de 29-3-66
nhos, perneiras, quitaionos, regalos.
Cerealista Rosa Cruz Ltda.
robe dç chambre. rolaão, sobretudos.
São Rlulo
suspensórios. saldas ..debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
"ROSA CRUZ"
roucas,. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
Brasileirn
Termo n.9 742.480, de 29-3-66
Classe li
Gerotex Comércio c Importacão Ltda.
‘, erragens. ferramentas de ceda espécie
São Paulo
stelaria em geral e c:nitris art:gos de
netal a saber: Alicates, alavancas. ar-nações de metal, abridores de latas.
irama liso ou farpado, assadeiras. sçucareiros; brocas; bigornas. baixelas
Pandeijas, bacias, baldes, bimbonieres:
hules; cadinhos, cadeados. castiçais, co
IND. BRASILEIRA
heres para pedreiros correntes, cabides
:haves: cremones. chaves de parafissos
conexões para 'encanamento, colunas.
caixas de metal para sartões, canos de
Classe 21
meatl, chaves de tenda. chaves isglêsa,
Para custruguir: Veiculos e suas partes cabeções, canecas. cipos, carliepots.
integrantes: Aros para bicicletas, auto- centros de mesa. coqueteleiras caixas
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- pare acondicionamento de al:mentos,
tecedores. alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicle- caldeirões, caçarolas, chaleiras. caletei.
tas..carrinhos de mão e carretas, cami- ras, conchas coadores: distintivos. do.
nhonetes. carros ambulantes. caminhões. bradiças: enxadas. enx0ões, esferas.
sarros. tratores. carros-berços. • carros- engates, esgtachos. enfeites para arreios
tanques. carros-irrigadoes. carros. car- estribos, esferas para arreios, espumaaça:, carrocerias, chassis, chapas cir- deiras; formões. 'vices. ferro para aortas
culares para veículos, cubos de veiados, capim, ferrollas. facas, facões, fechadaras ferro comum a carvão, têrureiras,
corrediços para veículos, direção, desli- Funis. fôrmas para doces, freios para
gadeiras. estribos. escadas rolantes, ele- estradas de ferro, frig:deiras: ganchos,
vadores para passageiros e paria carga, grelhas gar'os. ganchos para quadros
engates para carros, eixos de direção. gonzis para darruagens: insígnias; lifreios, fronteiras para veiculos. guidão.
locomotivas, lanchas,. motociclos, molas. mas, lâminas, liroreiros. latas de lixo.
motocicletas. motocargas. moto furgões. jarras: machadlnhas. molas para porta
manivelas. navios. ónibus. para-choques, molas para venezianas. martelos ¡arpara-lamas. paro-brisas.. pedais. pantões. retas, a:assises; navalhas; puas; pás. ore.
sodas para bicicleta.
para h+cicle- gos, parafusos, picões. porta-gelo; .00
tas. reboque. radiadores para veiculas seiras, porta-pão, porta-jóias. paliteiros
sodas para velculos. selins. tri alclos. ti- panelas, roldanas, ralos para p:as. rebi'antes Para. velculos. vagões. velocipe- tes, regadores; serviços de chã e café.
des, varetas de contrõle do afogador 'e serras, serrotes, sachos. sacarrolha; teacelerador tróleis. troleiba& varaes de sonsas, talheres atlhadeiras. torqueze.
tenazes, travadeiras. telas dt arame. torcarros. toletes rara sarros
neiras, trincos, tubos para encanamento
Termo ia? 742.481, de 29-3-66
,ri/hos para pirtas de correr taças.
406 Automóveis Ltda.
travessas, turibulos: vasos vasilhames
- São ,->asic
e verruma

GEROTEX

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos.
breques. braços para veiculas. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, deslipadeira& estribos, escadas rolantes, elevadores 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.
para-lamas, para-brisas neda ,s. pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleIas, reboque, radiadores para veiculos.
,rodas para veículos, seuins, triciclos, tirantes p ara veículos. vagões. velocípedes, varetas cie contrõle do afogador e
,acelerador trole“.;bus. varaes de
carros. .toletes para carros
Têm° a.° 742.479, de 29-3-66
Brimbras Confecções de Roupas Ltda.
SM Paulo,

BRASINHA
MD. BRASNLEIRA

Clossac 36
a Para distinguir: ,Artigos de vestuários
es, e -,roupas- feitas em _geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas. anáguas blusas
r batas, botinas, blusões, boinas, babas, douro& bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas, chales.
cachecols. calçados. chapéus. cintos.
-

4-O 6'
MD. BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir automóveis

Têrmo n.° 742.484, de 29-3-66
A. P. Arquitetura Promocional Ltda.
São Paulo
"A.P."

Ind. Brasi/eira
asisis,e i
Para distinguir: .Materiais para constru
cões e decorações: Araarnassas. argila
areia, azulejos, batentes. oalaustres, blo-

cos de cimento, blocos para pavime's~
são, calhas, cimento, cai. • cré. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
capas para cobsrturas. caixa.a dágua,

caixas de descarga pare etixos,
ções maenoldarlas. estuque. emulsão de
base astáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lametas de metal, ladrilhos, lambris., luvas
de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pros
dutos de base astáltico. produtos para
tornar smpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padreguiri°. produtos betuminosos, impermeabiliiantes liquidos ou sob outras formas
para revistimento e outros como na pavimentação, peças ornamentais de cis
mento ou gesso para tetos e paredes, •
papel pana forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de vtntilação, tanques de cimento, vigas. vigamentos e
varras
Têrmo n,° 742.485, de 29-3-66
Stribovi — Matadouro Industrial Ltda,
São Paulo

"SUIBOVI"
Ind. Brasileira
Classe 41
Carnes em geral
Têrmo n.° 742.486, de 29-3-66
"H. E." Agaê Negócios Ltda.
São Paulo
"U.E." AGIS
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de ocrespondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes, impressos
Tèrnio n.° 742.487, de 25-3-66
PaDelasil Cocriércio e Representações
Ltda.
São Paulo

''PAPELASIL"
Ipd. Brasileira

Classe 17
Para distinguir artigos, máquinas e iasdores.. clips. coladores, cestos para pa:)éis e correspondência ,canetas, comnassos, cofres, canetas tinteiro. canetas
sterográ 4icas. canetas para esenhos.
sargo para canetas esferográficas, de:enhadóres datadores com minas, des-ansos para lápis e canetas. esquadros,
.stantes para secretária, estojos, borra:has de a pagar ssnátulas furadores.
fluidos para escrever, hisins fichários,
'iras para máquinas de escrever fichas
nara arquivos domadores grampeadores.
grampos e ganchos para escritórios.
. g.odets, anma-arábica ikstrumentos de
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Publicação feita do acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. °tirante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
"acionai dm Propriedade Industrial aguêles gus co julgarem prejudiCados coto a concestão do registro requerido
escrevei e de desenlaças. fenos ou conjuntos de artigos de escrever e desc.
abar ara mesas ou secretárias, logos ou
conjuntos do tipo de imersão para me
tas ou searetárias. lápis esterográticos.
lápis. la piseiras. moinadores minas, má
guinas e apetrechos para apontar lápis
máquinas para escrever, calcular e somar máquinas para grampeai, mopotecas. minas ou grafites para lápis eiseiras. e aontadores. metros ara escritórios e para desenhos, papel carbono,
penas para canetas, penas esterograficas erturadores, estas para escritórios
com fechos de metal. porta-tinteiro, Dose
ta-lápis. porta-canetas porta-canetas
eeerográficas. porta-carimbos. Porta:
cartas. porta-blocos, penas, prensas
prendedores de papeis, percevejos. réguas Dtencis. separadores para arquivos. scinetes. tintas para escrever ti'
tas para escreve: tiralinhas. tintas Para
carimbos, tintas para duplicadores tin.
tas para impressa° e tintas para dese
ahos. conjuntos de artigos de escrever
e desenhar para mesas ou aecretarias
Termo n.° 742.488, de 29-3-66
1-lar-Mar Indústria de Fitas e Etiquetas
Ltda.
São Paulo

uso comumá fios de lã ou pêlo em
meada ou novelo, torcida ou não; fios
de lã ou pêlo. em meada ou novêlo
Para bordado. costura, croché ou tricô:
linhas de costura, para bordar e para
tricotageen
Térmo n.° 742.492, de 29-3-66
Max Mandei Bruenwald
São Paulo

mAR—MAR
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe
Termo a•° 742.494, de 29-3-66
1
Incopel — Indústria e Comércio de
Peles Ltda.
São Paulo

Classe 23
Fitas e tiguetas
Tann° n.° 742.459, de 29-3-66
Livraria Sagarana Ltda.
São Paulo

SAG.ARANA
Ind, Brasileirã
Classe 32
Para disanguir. Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins catálogos, edições impressas. revistas. órgãos de publicidades. programas radiofônicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
rermo n.° 742.490, de 29-3-66
Carnal — Construções Eletro-Mecânicas
Ltda.
São Paulo
•

CEMAL
Ind. Brasileira

Classe a
Quadros de distribuição e coutrôle de
eletricidade e aches e acessórios para
distribuição de energia elétrica
Têrzno n.9 742.491, de 29-3-66—
Lanifício Anglo Brasileiro S. A.
São Paulo
er A
C lt P
Ind. Brasileira

. iass,
tricota.
( n rdéld,-7
Fios trn 0.-ra. poi
9cm; tios el" 9erai pzkra te:alaga:O

Termo n.9 742.496, de 29-3-66
Ao Rei dos Pneus Ltda.
São Paulo

COMPUTADOR D.
pRráços

/nd. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Aluna almanaques.
anuários, boletins. catálogis tornai'
livros. peças teatrais e cenematográhcas. programas de rádio t televisão
Classe 39 . ,
publicações. revistas. folh inhas mirressas e programas circensee
boracha para recauchutagem de pneus;
câmaras de ar para pneus; pneus pau
Termo n.° 742.493, de 29-3-66
veículos em geral
São Paulo
Térmo n.° 742.498, de 29-3-66
Bruno IVIonari Menegon
São Paulo
"KENT—SERVE"

o

Incl. Brasileira

tIMOUSTRIA B7US1.1.01A

aasse 41
Alcachofras aletria, alho. aspargos
açúcar alimentos para animais, amido
amendoas. ameixas. amencipim. araruta
arroz atum. aveia avelas. azeite azei
tonas banha. baaalhau. batatas, baias
biscoitos. bombons bolachas. baunilha
PBN
112
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em p ó. cacau carnes, chá
lndus .çria Brasileira sarameas chocolates, confeitos. crava
cereais, coMinho. creme de le:te. cremes
sinnenthos croquetes compotas. can.
Classe 39
gins coalhada. castanha, cebola. .condi
Boracha, para recauchutagem de pneus: mentos cora • alimentos, colorantes
câmaras de ar para pneus; pneus' para chouriços. dendê. doces, doces de fru.
veículos em geral
ras •espinatie essências alimentares, empadas. ervilhas. enxovas. extrato de toê
Térnio ree 742.497. de 29-3-66
mate, farinhas alimentícias, favas féSideral Comercial Importadora a
culas. flocos. tareio fermentos leda,
Exportadora Ltda.
figos frios. 'Turas skaa naturais e :ris
São Nulo
calmadas. glicose, goma de mascar, gorduras.. grânulos. grão de bict gelatina
goiabada geléias herva doce herVa
se7.
mate. hortaliças lagostas. linguais leite
1(0 eL5 pó. legumes em
condensado.
2,P
conserva, lentilhas. linguiça louro. mas
a alimentícias mariscos. manteiga.
margarina, marmelada macarrái. massa de tomate. mel e melado. mana massas para minnaus. molhos. moluscos
25-‘55)
rri, mortadela nós moscada. nomnata
zes ' óleoa comeeriveis narras ovas
.aaas nains rirn,nra pós Para
1:1:+4se 21
PaSass e pcç..i de \. eiculos em geral pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
Classe 35
Artigos da classe
Têrmo n." 742.495, de 29-3-66
Ao Rei dos Pneus Ltda.
S0 Paulo

•

GEMINI
Indústria Brasileira;
Classe 17
Material par escritório, a saber: Barras,
dias, datadores, furadores de papri,
tas para máquinas de escrever r de
somar, fechas para arquivos; gt!
is
copiatívas, grampeadores, grampo . In.
pis, lapiseiras, pael carbono, tintas de
escrever, stencis, rendedores de meio
ercevejos. réguas
Teimo n. 9 742.500. de 29-3 66
Açcaa/ Comércio de Aço, Ferro e
Metais Ltda.
São Paulo

AÇOTAL
Industria Erasileiral

IliCOPEL
Ind..Brásileira

o

tês, petit-pois pastilhas, pizzas paraa-S
aneijos. rasões balanceadas par,.
mais. requeijões. sal. saga sarna,. das
sanduíches. sorvetes, saci de tomatt
ia
trutas, rorradas rap.oca. minaras aii,asa
tira. tremoços. tortas. cortas para alf.
alento de animais a aves. torrões
toucinho e vinagre
Termo n.e 742.499, de 29-3 6ei
Dipeco Importação Exportação e
Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 5
Aço em bruto aço preparado açca
roce aço para tipos aço fundiria Iça
N arcia lmente preparado cirnam( ema
finaido bronze brome em arar. hs
larciaimenti
trabalhado breias(
so
nanganês. bronze esn pó. bronze ne
sarra. em fio c.i • untx. ,th hri.r,
-idre, -11.mente trabalhado. aço Pá,'" iIÇO
-aaco. cobalto, bruta op oarc,?,. ira
sabalhado cola-aças estanhe brios na
mrcialmente trabalhado terra em brutos
ar barra ferro manganês ferre apolea
ousa em bruto ou parcialmente trailaso
hado. gusa temperado ousa malravels
%minas de metal. lata em Rilha 'sono
.m telha. lado eu; chapas, iam. las
.eraalhbes
liga metálica
limai
.1apnêslo. manganês. metais nâ( tramo
hados ou parcialmente trabalhados asem
:ais em massa metais estamnailasa
metais para solda. niquel. ouro taloa
corruga& e zinco liso em trilhas
Termo n.° 742.501, de 29-3 tf.)
H. J. Gonçalves
São Paulo

CILEX
Indlistris Brasileiral
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. esta
tratos, água de colônia. água de toucaa
cador. água de Mera. água de quinta
guri de rosas. agua de alfazema. ai:111M
para barba, loções e tônicos para Gil

a

4060
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedwde Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias
o deferimento do pedido. Durante esse prkzo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
-- Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a COIICESSS.0 do registro requerido
abelos e para a pele. brilhantina. ban.
do .na, "batons" cosnieti cos. • b ic adores
de penteados. petróleos. óleos para ai
cabelo. escoe reitiveneseente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da
peie •e "mamolage deiniatórius. ileso
Corantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco pertumado ou não lápis par,
pestana e sobranceiras. preparados pars
embeiezar cibos e olhos. carm.m pais
o rosto e para os lábios, sabão e como
para, barbear, sabão liquido perttimacl.
ou não. sabonetes. dentitricios em Dá
pasta ou liqual, sais perfumados paio
banhos. pentes. va porizadores de pariu
me..escóvas para dentes. cabelos. unhar
e cibos. saqu nhos perfumado. 'prepara
dos em nó pasta. :iquidois e titolo
para o tratamento das unhas dissoi
ventes e vem zes, removedores da cuti
cuia. glicerina nerfumacia para os cone

luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
maios. mantas, mandrião, mantilhas. pa
.etós, paias. penhoar pulover. pelerin,as
oeugas. p ouches, polainas . pilamas pu.
lhos, perneiras. quimonos regalos,
nane de chambre. romã°. sobretudos
sueteres, shorts. sungas stolas ou siado:
roucas. turbantes. ternos. un:fortnes
e vestidos

para a pele
Termo n.° 742.502, de 29-3-66

:as. camisas, carnisoiss. camisetas
-uecas. ceroulas. -..olannaos. cueiros
:aias, casacos. c /meios 1f . 111PS schar
'es Fantasiais. Fardas nara m , ' I rares ss
egiais. fraldas, galochas gravatas. gorlo g os de lingene. s az: •r as, iaquês
'uvas, ligas, lenços mantes meias
naiess, mantas. mandrião, mantilhas. pa
' t ós. nelas, penhoar polover pelermas
ieugas. ponches. polainas piimaa Pu
nhos. perneiras. guimoaos. regalos
.ohe de chambre. roupão sobretudos

9

Têrmo n. 742.505. de 29-3-66
Tecidas e Artefatos Fischer S. A.
São Paulo
Classe lb
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
sventais. al pargatas. inaguas. Poisas
botas. botinas. olusões. esnnas. Paha
touros. nanes, capacetes. carto:us cara
.suças. casacão. coletes. ,:aPas. ChairN
-achecols. calçados. :tispeu& tintos
miras combinações. corp.nhos calça,
lOs e preparados para descolorir impas
cílios e pintas ou soais artificiais. óleor li' senhoras e de crianças -aições. sal

Ao Rei dos Pneus Ltda.
São Paulo

CAMELBACK
' Ind'istria Brasileira

ros, arreios. bolsas, carteiraa, caixas.
hic ates de couro, ca rneiras. capas para
aibuns e para livros. embalagens de
couro. estofos. guarn;rbes de couro 'para
automóveis, g uarnições para porta-bro
cos. malas. maletas, porta-nutas. porta.
chaves, porta-rogueis. pastas. pulseiras
de couro. rédeas, selas. sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e soiados.
tirantes para arreios e valises

oleados, par,satuoras, panos nésra soa-

lhos, para paredes e tapeies
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos ele.
tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
oick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras. aspiradores de pá fogões, tornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos de engomar e
Passar. batedeiras. coquete:eiras. espreTermo n. 742.5'3, de 29-3-66
Comercial e Representações William medores liquidticadores elétricos, máquinas para picar e moer legumes e
Ltda.
carne, resistências elétricas, fervedores,
São Paulo
astutas, ventiladores, punias e bules
Classe 36
Botas, chinelos, cintos, polainas, sapatos, elétricos, refletores. retórico de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
sandálias, suspensórios
lotem rá ficas e ci ne ma tog rá ficas, ca mTêrmo n.° 742.515, de 29-3-66
pa nhas elétricas. garrafas térmicas, reScandotia Indústrias Testeis Ltda.
gadores automáticos. lãmpadas. apareSão Paulo
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
comun .cação ioterna. esterilizadores condensadores. bobinas. chaves elétricas.
comutadores. interruptores. tomadas de
corrente. 'solvei. apare:hos fotográficos
e cinematográficos. filmes revelados,
binóculos, éculbs, aparelhos de aproximação. abat-fours e lustres máquinas
para .avar roupas para uso

9

SC
i ANDO PIA
indústria Brasileira

doméstico
Classe 11
Para distinguir argolas, bobinas, correntes, coretilhas, distintivos, embalaClasse 39
gens metálicas, fivelas, fechos para maBorracha para recauchutagem e pneus
,uspensertos saldas de !lanho sandálias
las e para pastas, fechos de segurança.
para veículos emgeral: câmaras de ar
auetere& stiorts sungas. colar ou slacks
Classe 22
grampos para emendas, guarnições de
para pneus
toucas. turbantes, remas uniformes
Fios em geral para tecelagem e para metal, ganchos. letras e números de
Têrmo n. 742.503, de 29,3-66
e vesti‘ins
uso comum. Linhas de costura, para metal, presilhas, placas e chapas de
I. P. M.
bardar, para tricotagem (exceto barIndústria de Fechos
metal, tesouras
Termo n. 742306. de 29-3-66
Magnéticos Ltda.
bante)
Classe 22
•
Tecidos e Artefatos Fischer S. A.
Sio Plo
Fios de algodão, cânhamo, celulose,
Termo
n.6
742.516.
de
29-3-66
São Paulo'
juta, lã, fios plásticos, fios de seda naSkanska 'Attikfabriken AB
I F
tural e rayon, para tecelagem, para
Suécia
bordar. para costurar. tricotagem e para
Indus tria B rasileira
crochê, fios e linhas de tõda a espécie,
fios e linhas para pesca
Classe 8

9

9

prorrogação

Fechos magnéticos para portas. geladeiras, armários e outros móveis

theLm

•

Tèrmo n. 742.504, de 29-3:66
Classe f7
Chez L'Enfant Creacties Infantis Ltda. Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados oara camas. -coichas co.
São Drit1/0
herteres, esfregões fronhas guarrlana
ons,
tsord.sons logos de toalhas
eneNs.a antas oa .a 'amas. 'p e r. s par.
CHEZ DIENPANT
:ositi.sa e panos de Pratos. Pudins de

Industria Brasileira

bar

sostc e banho toalhas le osesa tOa.

lhas para ¡antas. toalhas nata chi •
café. toalhas para banqueteá. guarniClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários ções para cama e mesa. toando/ias

(cobre pão)
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
sus p ensórms . .saidas debanho sandálias
Tênno n.• 742.507, de 29 - 3-66
aventais. oloargatas, anáguas. blusas Comercial e Representações William
boMs botina& blusões. boinas, baba.
Ltda.
dcairos. honés. , capacetes. cartolas: -cara,
São
Palio
puças ; casacão, coletes. capas,. ctales.
cacheeoli. , calçados. chapéus: Cintos

isolam

Classe '6
Máquinas ara: acabamento, achatar
arame, acondicionamento adelgaçar,
Classe 1
Resinas sintéticas e compostos e com- ajustar, alimentar água. alisar, amas.
sar. aplainar, arrolhar, beneficiar, buposições plásticas para moldagem
rilar. brinquetar. 'brunir: cardar, coleTermos as. 742.517 a 742.529, de
tar. compeas comprimir, condensar. con29-3-66
servar, cortar, coser, costurar, clarifilricot-Li S. A. Indústria de Malhas car, classificar, cravar, debruar. debu. •
lhas, desbagar.. desbastara., descaroçar.
São Pai,/o
deseinbrar, desintegrar, destnatar. de.
polpas. distribuir' dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar.
m,mmur,
fabricar arame, taLicar artigos de metal, Imbricar bebidas, fabricar onçados. fabricar chapéus, fabricar escôo" .
'fabricar terramentas. ‘abricar gélo. ta- .
bricar móveis, fabricar papel, fabricar
peças, fabricar rebites. fabricar roupai,
1
fundir. imprimir, insulfrar. perfurar. picotar, prender, rebitar roscar, seleciona. sepaar, serrar. tecer, timbrar. ror.
, cer. tornear, betoneiras, burrinhos,
brinquetadorés. cardadeíras, c,ondensado,
res. cravadelras, dinamos..escavadetras,
misturadores, motores prensas rebita•riDIJSTRIA 6RASILEIRA
dores, teares, máquinas .,insultrartoraa,
-áásse 44
moto-Motoras.
fuotriz_as. • operatirzes
Para divinguit cortinados, cortinaS, perfuratrizes, rotoras, -. e, peças.inte-.
. . .

WILLIAM
cintas; " conibinaçõea. corpinhos., :calca.
de senhoras e. Ale- crianças. calções: cai
ças, , .eamisas.
camisolas,
camisetas
cuecas. ceroulas. ,; colarinhos.- cuetros
saias. casacos, chinelos dominós,
Classe 35
pes. firnastas, tardas para militares co. 12:ouros e ptles preparadas ou não. calealaia. fraldaso.ortiochas, gravatas. -oor. murças. couros, vá- atinas. pelicas, e artos, ,rogos .deslin gerie;laquetas;' laques. ietatC dos mesmos: Almofadas de coucapachos, encerados, estrados, linóleos,

anaustria Brasileira

grantes destas mânuinas

e
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MARCAS DEPOSITAD AS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da' data da publicação começara
deferimento do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento

o prazo de 80 dias para o
registro requerido
a correr Nacional
da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a concessão do

Classe 24
Para disanguir artefatos de algodão.
nylon. plásticos, • cânhamo, caroá, juta
lã, anho; paco-pacu; rami, rayon, seda
natural e outras libras: Alamarea bolsas de tecidos para senhoras, bordada:, corci ões. cadarços, coberturas para
objetoa fabricados de tecidos, debruns,
etiquetas. entretelas fita, franjas, galões, Mantas. ombreiras, passamanaries.
palmilhas, min, rendas.. sacos e telas
para bordar
Classe 12
Para distinguir artigos de metal co
mum e miudezas de armarinho: Alfi
netas, alfinetes de segurança, agulhas
argolas, botões, colchetes, dedais. tive
Ias, e fechos corrediços, garras, gritas
de metal para enfeites de vestidos, ilhotes, lantejoulas, missangns e presilhas
Classe 31
Adesivos para vectição. anéis para vedaçáo argolas para vedaçáo. arruelas
para verlaçâo: barbantes, barracas de
campanha. betume pare vedação, buchas p ara vedação. bidão rõlha Para
tarraxa): cabos. canaletes, cordas. cordéis cordoalhas. cordões, correias de
transmissão de tõda espécie: enxárcias, esferas para vedação; fitilhos pare
amarradias. forros para vedação. tugelaça: nachetas; luntas para vedação:
lonas. lonas para freios de veiculas:
mangu2iras. massas para vedaçào. molas para vedação; reilhas; tampões para
vetlação (uns não medicinais). tendas
para vedação, tubos para vedação.
t'
ta'.ulações para vedação; válvulas para
vedação
Classe '37
Roupas brancas. para nae e mesa:
ê eu( batidos para camas cochas. ao,
baratas estrenões fronhas guardana
Pot imaa borda: Is. lapuz .fe toalhas
lençóis irantas ciar, asmas D na „ para
aanas d. aratos !ua*bas de
cosiriaa
de papel aglutinado blocos para cor
rosto e ,anho asalhas de mesa. toalhas ara Jantar toalhas :safa chá e
café. toalhas oara banquetes. Quartil-

p

p

çbea ara cama s . mesa, toalhinhas
I cobn eao)
Classe 26

Artefatos de madeira em mera]: Argilas, alguidares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, bandeias barris, baldes
batedores de carne, caixas caixões, esti
xotes. cavaletes, cunhas cruzetas cubas
caçamba, colheres, cestos para pies
capuz para cozinha, cabos Para ferramentas. cantoneiras, engradados. estra.
' asara:nadei:as
dos. amarinhas esta)os
embalagens de madeira, escada. for.
mas, guarniçeeis para porta-blocos.
guarnições p ara cortinas guarnições de
ma de iras para atem' hos domésticos.
malas de madeira. palitos. pratos. p1.
pal, pinos puxadores prendedores de
tos. pasinhas garfinkos e colheres para
sorvetes. palitos para dentes, táboas
de passar roupas raboas de cerne
tonta .torneiras, tambores tampas Suportes de mdeira. redinha, roles,
rasarias e sacos .

Classe 4

Substâncias e produtos de origem ana
mal, vegetal ou minerai, em bruto ou
aarcialmente preparados: Abrasivos eu
aruto, argila retrataria, astaltico em
;ma tapada° em bruto, borracha em
nruto, bauxita, benioun breu cânfora
aflito. chitres. ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
le cavalo, crina em geral, cortiça em
armo. cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas
enxofre falhas. fibras vegetais, flores
secas. grafites. goma em bruto. granitc
ela bruto. kieseighur. liqualos de Plan
tas, lates em bruto ou parealmenu
reparados. minérios metálicos tardei
ras em bruto ou parcialmente traba
:hadas. em toras, serradas e aplainadas
mica mármores em bruto, /nado de
manganes. óleos de cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialmente prepa,
radas. plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições. ' pedras brs
'adas piche em bruto. pedra calcária
plantas 'medicinais, pedras em bruto
quebracho. raizes vegetais, resinas. re.
suma naturais, resíduo& texteis, adicta
seivas. talco em bruto. xisto, listo
betuminoso e alicio
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Plástico e de nyion: Recip:entes fabricados de material plástico. revestimen.
tas confeccionados de substâncias animais e vegeta;s: Argolas açucareiros.
atuações para &cios. bales. bandeias,
nases para teletones. baldes, bacias bol-•
sas, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas,
zanias para acondicionamento de alimentos caixa de mater:al plástico para
:latadas, coadores, copos, canecas, coa
chas. capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de ibletos, carne
chos coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhos de plasticoos
para sornares, caárinhas de plástici
para sorvetes, cotherinnas, pastnhas
garfinhos de plástico para sorvetas for.
minhas dt plástico para sorvetes, discos
embreagen de material plástico. emba,
tarjeis de alater:al plástico para sorveres, estojos para objetos, espumas de
aviou. esteiras, enfeites para matomó.
veia, massas anti-ruidos. escoadores de
pratos. funis, termas para doces. fitas
para bolsas. 'ocas. guarnições varai
niçilas para porta-blocos guarnições
para 1:quidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. gcarnicees de tna•
terial plástico para utensilios e eibletoa
guarnições para bolses, garfos. galerias
para cortinas, ferro laminados, plass

ticos lanene'aes, matategnetraa malas
orineds, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos palite&
roa, pás de cosinha. pedras pomes artt.
Çtos protetores para &acamemos IM•
xadores de água para iso doméstico.
porta topos. porta-níque:s, porte-noras
Porta-documentos placas. rebites roda
nhas. recipientes, suportes. su porte? Dafa
guardanapos, saleiro. tubos, tigelas.

tubos para ampolas, tubos para serin.
gas, travessas, tipos de material pias.
tico sacolas, sacos. saqu:nhos. vasilha.
mes para acondiciinarnento. vasos. xl.
;aras. colas a trio e colas são incluídas
em outras classes, para borracha para
corra:nes, para marceneiros. para sa pateiros. para vidros pasta adesiva para
material plástico e mgeral
Classe 23'
•
Para distinguir tecidos em geral. tecidos para contecções em geral para
tapeçarias e para artgos de cama e
mesa: Algodão. rilpacri ,:zinhairio, cetim
caro. cas:tniras. Fazendas e tecidos de
iã em peças. lura, lersey linho, avlon.
naco-paco. percal nc. raml. rayon, seda

natural. tecidos plásticos. tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro.
veaidos
Têrmos ris. 742.530 a 742.534, de
29-3-66
Tricot-L5 S. A. Indústria de Malhas
São Paula

. ateava. saunas.
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral,. tecidas para • confecções em geral para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças. juta. lersey. linho, nylon.
naco-paco. percalina, rani. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis tecidos de pano couro,
veludos

,I•
puças, casacão, coletes. capas chatas,
cachecois, calçados, chapeus. cintos,
cintas; combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianaas, calções. -calças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas colarinhos, cueiaos,
saias, casacos. maneios. dominós. achar.
pes, fantasias. tardas para militares, 'colegiais. fraldas, galochas. gravatas gorros, jogos de angarie. jaquetas, Manes,
luvas, ligas, lenços, mantõs.
malea. mantas. mandrião, mantilhas.
Ietás, palas. penhoar, pulover. pelerMati,
peugas, pouches. polainas, pijamas. • anhos, perneiras. quimonos, rega jos.
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios. saidas de banho. sandallas
sueteres, shorts sungas. atolas Ou siada t,
touca, turbantes. ternos, uniformes
5
e vestidos
Classe 24 •I
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para tina medicinais, bandeiras, bordados. -braçadeiras,
°orlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor.
z;ões. ,debruns. lã. fitas forros 'franja.,
testão, feltro para órgão, fotos galar•ctas, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
oara roupas ,,clre,,,,Ttico
strideens móveis. não
fazendo parta ,inq mesmos palmilhas,
passainaries, pavios, rédeas, rendas re.
Ge& sacra, sinnaninhas para vestidos
unas, tampos aara , annotaciaa, não 41a.
zendo parte mie tnoveis, artigos enes
feitos de algodão. cânhamo. linho, luta,
seda, raion lá pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Tannos as, 742.535 a 742.539, de
29-3-66
ranificio Kurashild do Brasil S. A.
Rio Grande do Sul a

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
acoh 1 nados oara cama& cu!chas co-

lg

Serrares, esfregews, fronnaa guardana.

P

noa Mace bordadas, o os de toalhas
!eu‘ os, e antas para camas, pearis para
zosinaa . oanos * rato*, toalha, 3e
costa e banto. toalhas de Mesa. tua.
lhas para jantar. toalhas . ara chá e
Classe 23
café, latzdhas para banquetes: quartilCões *ara cama • mesa, toalliinhas 'ara distinguir tecidos em geral, tad.
loa para confecções em gerai Pari
(cobre pio)
Classe 22
saNarlas
para artiaos de cairia 'e
Fios de algodão. cânhamo, juta,
Geo: Algodão. alpaca. c:tribuno cea
nylon, fios plásticos, fios de seda na- fim. canal casimiras, fazendas e tent.
tural e rayon. para tecelagem, Para dos em li em peças, juta, tersa% 11:010:
bordar, para costurararicotageni e ao. avlon. paco-paco. acreana& rattil;
fios e linhas para pesca, linhadas de revon. seda natural, tecidos plástico.
aço fiara pesca
'atidos impermeáveis. tecidos de pano
Classe 36
couro e veludos
.
Para distinguir: Artigos de vestuirlos
Classe
e roupa. ;altas em geral: Agasalhas Para distinguir: Fios de algodão, cânhaaventa-a alpargatas. ameigues. blusas. mo, juta, lã, nylon. fios plástico., fiai
horas botinas. blusties. boinas * baba. sintéticos, fios de seda natural e revoa,
dourt;s, bonés, capacetes, certo/as, cara. para tecelagem, para bordar, para coa-

p

n
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Cura. tricotagem e crochê. Pios e linhas

ale tôda espécie, tios e linhas para
pesca. linhadas de aço p ara pesca
Classe *37
Roupas brancas. para cama e mesa:
..,.choados aura camas . cochas cober r o . es ,.stragões, tronha., guardanapos I. , e. hora i1ur2 i ogs., 4er toalhas.
a•antas nora .mas. Dam) . nata
cost...m • p anos de atos roVias -Ie
rosto e banho toalhas le mesa. toa-1

Aba: p ara lantar tombas oaca chá e
cafe . toalhas p ara ban q uetes, •uarni
çõrs p ara cama e mesa, toalhinhas
(cobre cão) '...áiasse ir)
Para rhst.nguir:
mgr» de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aven'ais alp.argatas.- anaguas balsas.
botas botiná. blusões. boinas. Panadouras, hones capacetes, cartolas. carapuças casacão, coletes capas. cha ies
car hecols
calçados. chapeus. cintos
cintas. combinações. cor p inhos. calças
ças

1119'

'n hora
de crianças, calções cal
'amigas
camisolas,
camisetas

tiecas: ceroulas: .-rlar oitos, cueiros
sa , a, casacos, chinc'os. dominós. echar
pes fantasias, tardas para militares, co,
locas fraldas. g alochas gravatas. gor
wo,
lt lingerie. 'a g uerris. 'actues
luvas
I mas lenços. puni-8s. meias
m a eis. mantas mandribo. mast.lhas
Prtó . p alas. penhoar pulover palermas
peurlas nouches. p olainas ',damas ou
nhos nernelras. Qui monos, regalas
onc n ensórios sairias dc banho, sandálias

Têrmo n.° 742.541, de 29-3-66
(Prorogação)
“Tortuga" Ccizpariás Zootécnica
Agrária
São Pai'io

a

"7

Classe 2
Para distinguir: desinL q antes animal
'1-ermo n. , 742.542. de 29-3-66
T()V — Técnica e Organização de
Vendas Ltda. S/C
São Pa.,,

;ladeias domiciliares, berços biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café.
:oniuntos Para dormitórios, conjuntos
Para sala de lantar e sala de visitas
'colamos para terraços. Iardim e prata.
Joriluntos de armários e gabinetes para
:opa e cosinha, camas cabides, cadeiras
g:ratórias, cadeiras de balanço. cantas
de rádios, colchões, colchões de molas
dsaensas, divisões. clivam, discotecas
de macia ra. espreguiçadeiras. escrivant
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
nesinhas mesinha& para rádio e
ião mesinhas p ara televisão. mimamos
para ia os, porta-mratos, pol-re"as
noltronas-camas, p rateleiras. porta-cha.
, )eus, sofás sofás-camas, travesseiros e
vitrines
'nono n. 9 742.545, de 29-3-66
Produtos Vitória S. A.
Minas Gerais
affirW4
AMARELÃ
EXTRA-ri

TO V
São Paulo—Capital

t) .. 1,

B INITCADOA
BANDEIRANTE

Classe 33
Insígnia de comércio

zohe de •-hambre roupão. sobretudos.
aneteres, shorts, sunnas, s.alas ou siacks
Térmo n.° 742.543, de 29-3-66
toucas, turbantts t,raus, uniformes
TOV — Técnica e Organização ,de
e vestidos
•
Vendas Ltda. S/C
Classe 24
Classe 41
São PanoAlamares. atacadores para, espartilhas
Para distingui arroz
O calçados. ataduras de algodão para
Tênn,) a.. 742.546, de 29-3-66
diversos fina exceto para fins medici(Prorrogação)
•
nais -andeiras bordados braçadeiras,
Fábrica de Ferramentas de Precisão
borlas Cadeados caar ara móveis e
tVApV
"A LM" S. A.
«os, carapuças para cavalos corSão Pad',
dões debruas, ia fitas forros tramas
kesto. r eirrg para órgão. roto !, galardees tamnarinas. •unchilas mosquiteiros nesgas ombreiras e enchimentos
pare roupas de nomens e erntioras
4t9ja
panos oara enfeites de móveis. dia
Eazendo Parte dos mesmos palmilhas
t‘,44
7:a:si-imanes, pavios, rédeas, rendas reNLS.
des sacas sinhaninhas pare vestidos
selas, tampos p ara almofadas, afio kg
V4S.
g entio parte 'de mimeis. artigos éstes
Nome civil
peitos
rânham(. linho luta.
I NDÚSTRIA BRASILEIRA
se'
ião
Têrtno n.9 742.544, de 29-3-66
incitados em outras elosaes3
EquiIndústria e Comércio
Inhab
Classe 11
pamentos Para Laboratório e Instalações
Ferr,uh.....,8. ferramentas de tôda espécie
Industriais Ltda.
(Prorogação)
cutelaria em geral e (nutris art:goo
'Tortuga" Companhia Zootécnica
São Pa'i'o
meta l a saber: Alicates. alavancas ar
Agrária
mações de metal. abridores de latas
São Paulo
arame liso eSt1 farpado. assadeiras aos
careiros: brocas. bi g o r n a s
Haluelasa
bar/deitas. bacias, baldes, bimbonieres.
Classe 40
cadinhos. cadeados, castiçais. co
PRORROGAÇÃO
Móveis em geral, de metal. vidro. • rir !bares Tiara p edreiros . correntes. cabides
MAIS LEITE—MAIS OVOS
•-remon:s. 'chaves de parafusos
a ça madeira. estofados ov não, inclu•
MAIS CARNE
siv. móveis p ara eserltórios. s,rmórias ronexõep 1:Z". "P encanamento, colunas
n -, rt& ri2rn. r,ar!ficA canoa de
arn-,ârtos barr s konli-irc e p ara roanaç
r•h;)v,:,f? ¡sqlêgn
nre.1-1 , n-Ans nata- *m. arl r!"1 v ."5
'içadas, almol •adas
Classe 41
ora, eia-barata
balcõeg Saiu/netas,
móvets.
Expressão de propaganda

,PPOPPOGAÇÃO

IX%

centros de meLa, cogueteleiras caixas
para acondicionamento de almentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, catetelran, conchas coadores; distintivos dobradiças; enxadas, enicadÕes, esferas.
engates, csgu.chos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios. eapumcdetras; rormões. ferro paro ,..conas.
_apins terroinis, facas. tacões,, ieche,
duras ferro comum ci ' carvão. teruteiraa,
-unis i .brmas mira doces freios oare
estradas de terra, trig • deiras; gacchm,,
grelhas gar‘os, ganchos para quadrea
sionzis para darruamnis; irsigniPc;
mas, lâminas. 1/roteiros. latas êe fluo;
panelas roldanas, ralos para p.as, rett.
seiras. porta-pão, p erta-Ióias. palitearea
jarras: machad.nhas molas p ara pajza,
molas para v enezianas. martelos U2retas matrizes; navalhas: Puas. pés, P re
parafusos, picões, porto-gele; ao.-gos,
tes. regadores; serviços de chá e catê,
serras, serrotes, sachas. sacarrolha, tom r as. talheres atlhadeiras. torguere,
tenazes, travadeiras, telas dt arame, teroeiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos para pintas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos .ras:lhames
e verruma
Têm° n. 9 742.547, de 29-3-66
Flélio de Sá Lobo

LO,C

INILAB

Clii.sse

32

Paru rust.riguir: Almanaques, ngenric3
anuários. álbuns im p ressos. boiet na CII.
tál . ,gos. edições impressas. remias. 6?.
nãos de nublicidades. P roúraniaa cubce
fónicos rádio-televisionadas. Peçca tea'
trais e cinematográf' ,.. as programa
circenses

Termo n.° 742.549, de 29-3-66
Cerealista "Cerpar" Ltda.

São Paulo

CERPAR
Incklet ria EraelleiYra
C/asse 11
Alcachofras aletria, alho, esparges.
açúcar. alimentos para animais. amido,
amendoass. ameixas. amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs. aze:te azeitonas banho, bacalhau, batatas. baias.
htscaitos. bombons, bolachas baunilha,
raff. em pó e em grão. camarão. canela.
Ca, p au e em P6. cacau carnes. chã,
raramelis chocolates confeitos, cravo
-areais. cominho creme de le:te cremes
alimenflrios. cro q uetes, compotas. cancoaffi la. castanha rebola condimentos para alimentos. co!orneted.
ehon:jcos Ir . Mê doces Ince ,' de r. rurAs esnivalre assii nc-'ns alimertmes. em-

p adas. erviNric ~nuns estrato de toê
fricinfins nlim, ri . ; ias lavas íí.

mate

finaas triton f-rmentap

F:gos hios 'rata . sé,..•

i atm,

P •

r.c
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AS

começará
Publioação feita de acôrdo com o art. 130 do *Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação
rições ao Departaarianta
suas
ont
poderão
apresentar
esse
prazo
deferimento
do
pedido.
Durante
a canas o prazo de 60 dias para o
a ao/nessa° do registro requerido
N. Nacional das Propriedade Industrial aquêlea que se julgarem prejudicados com

talizadas, glicose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de. bicL, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leits;
condensado, leite ,cm pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenricias, mariscos, manteiga,.
margarina, marmelada, naacarrãi. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. miluscos.
mostarda. mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães. paios pralinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. pet:t-pois. pastilhas. Pizzas pudins:
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sacai. sardinhas.
sanduiches. sorvetes, suei de tomate e de
fiarias. torradas. tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Têm° n.° 742.548, de 29-3-66
(Prorrogação)
Máquinas Yorlc S. A.
São Paulo .
.`

PRORROGAÇÃO

Classes: • 6. 11 e 21
Insígnia de comércio
742.550. de 29-3-66
Têrmo
ni-iiniara Indústria e Comércio de•
Plásticos Ltda . São Paulo

URUFIARA INECSTRIA
COMS'RCIC DE
F ;ASTI

•

COS LT DA.

Nome comercial
Têm bn.° _742.551, de 29-3-66 •
Tadelcoil Eletrônica Indústria • .e
Comércio' Ltda.
•
São Pauso
,

tiinas para picar e moer legumes e
:ame, resistências elétricas. fervedoree;
estufas, ventiladores, paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar refrigerado_ formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográficas. camoainhas elétricas, garrafas térmicas, raladores automáticos. lâmpadas, aparel ios de luz fluorescente. aparelhos de
:omunicação interna, esterilizadores conlensadores. bobinas, chaves elétricas.
zomutadores, interruptores, tomadas de
-orrente. iusivet aparelhos fotográficos
einematográgicos. filmes revelados.
ainóculos, óculaa. aparelhos de aproximação, abat-lours e lustres máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.° 742.552, de 29-3-66
Indústria de Ladrilhos Ladricaco Ltda.
São Pac.c.

LADRICACO
Indústria Brasileira

•

Classe 8 '

P ara distinguir os yeguintes arNos elé
•tricos: • Rádios. aparelhos de televisão
lic k mis: geladeiras. .sorvete iras,. apareredrigeração. enceradeiras .as •
.'hiss
de nó • oiitiPS, • Fornos e .Ioga
•
elerrii-os chi tvriros aquecedores
emnoinat e •
'as hirrós .g éri-coi,
ir isar p leiras comietetrirac exnre
Imuld Hendorv5 elétricos, má -

iães, paios, pralinés pimenta. pós para
Judias. pick'es. peixes, presuntos. pa•
és petit - pois, pastilhas pizzas pudins.
Juedos, rações baianceadas p ara ani•

6o

liais. requeijões sal sagu, sardinhas.
tanduicOes, salsicha's, salames, sopas enatadas. sorvetes- suco de tomares e cie
rotas: torradas. tapioca • ~aras talha.

4 t'3-

tremo,,us tortas tortas asara ali.
N iabaria. geiéiaa: nerva doce. herva
nate. hortaaças. tagostas ' linguas. leite
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- .:es. óleos cornestiveis, ostras . ovas
ções e deCoraçõeis: Argamassas. argila. nostarda mortade:a nós moscada. no.
areia. azulejos. batentes, balatistres. blo- ,a * tomate incl e melado mate, • mas
cos de cimento. blocos para pavimenta- :as para mingaus. molhos, moluscos
ção. calhas. cimento. cal, cré. chapas 'onserva, lentilhas. linguiça, louro, mas

mente de animais' e aves, torrões,
'colantes. caibreis, . caixilhos. colunas.
-banas para coberturas, caixas dágua.
roncinhc e vinagre
caixas de descarga para etixos. edificaTermo' n." 742.553, de 29-3-66
ções prernoldadas: zstuque, emulsão cie
Minoinoto do Brasil. S. A. Indústria e
base astáltico, estacas. esquadrias. streiComércio
turas metálicas Ora construções, lameSão Psp,10
h.,s de metal. ladrilhos. lambris, luvas
de junção. lagt c. lageotas. material isolante contra trio e Calor, manilhas, mas
ESS ËNCI A E0 SABC>FC
seis pare revestimentos de partdes. madeiras para construções. mosaicos. proClasse 41.
dutos de base astáltico, produtos para
Frase de propaganda
tornar impermeabilizantes as argamas_
sas de cimento -e cal, hidráulica. pedreTêrmo ri.° 742.554, de 29-3-66
gulho. produtos betuminosos. impermea- Bar e Restaurante "Paes de Barros"
hilizantes liquidos ou sob outras formas
Ltda.
para revestimento e outros como na paSão Paint)
vimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes,
PAES DE BARROS
papel pare forrar casas, massas antiácidos para ••uso nas construções. parquetes. portas. portões. pisos, soleiras
Classe 41 •
para 'porta.. tijolos, tubos de amerceo.
Para distinguir: refeições Prontas
telhas.' tacos, tubos de. vtntilação. tanques de 'cimento. vigas. vigamentos
Térmo ri.° 742.557, de 29-3-66
s)ilreSs'
Chocolates. Dizioli S. A.
Termo n.° 742.555, 'de 29 - 3 - 66
São Paulo.
Natur Alimentícios S. A.

São Pitttlio

T
11
Indústz'ía Brasileira.

1-Nr E L C . 0

I 1,
a
Brasil
ai
l . ridUh .t ri
•

zereals. cominho, creme de leite, creme, • Ter omn.° 742.556, cie 29-3 66
alimentícios, croquetes, compotas. can. Ricatur — Passagens e Cambio Ltda
São Paulo
gica. coalhada, castat.ha. cebola. condi,
alentos para alimentos, colurantes
.±,ouriços, dendê. doces, doces de tru
RtCATUR
tas. espinafre, essências alimentares, em
Sio
Paulo
— Capital
sacias, ervilhas, enxovas. extrato de to,
.nate. farinhas alitnenticias, lavas, te.
Classe 33
,:tas, flocos, farelo, fermentos. feijão. Para distinguir: vendas de passagens,
tigos. trios. trutas sécas naturais e cris.
câmbio e turismo
alizadas: glicose, goma de mascar, gor.
Têrmos
ns.
742.558 a 742.561, de
luras, grânulos, grão de bico, gelatina
• 29-3-66
.ondensado, leite em pó. legumes em
• Metalsaits Corporation
nargarina. marmelada . macarrão, mas
«as alimenticias, mariscos, manteiga
Estados tinidos da América

.

.Classe** 41

Classe 46
Para distinguir: Ani do. an;1, azul d:
Prússia, alvaiade de zinco abrasivo:
algodão preparado para limpar metais
detergentes. .,.spreniacetes, ex trato d

anil. fécula para tecidos. fósforos d
cera e de macie . ra, goma para lavan
dera. :impadores de lu0, liquidos d
branquear tecidos_ líquidos mata - gordo
reis para roupas e mata óleos para -rou
pas, oleina óleos para limpeza de• car
ros, pós de branquear roupa. salicat
da sódio. soda cáustica, sabão em
caliân comum. Rabão de esfregar e sa
ponáceos. Miolos de polir e verniz
para calçados

Classe. 1
Para .distinguir: preparados química
.para controlar o .limo na indústria d
.papel e inihidores .de limo para polpa
.
Classe
•
Para distingui:: timmicidas e bactericida
.para a _agricultura
•.
,
•
.Classe. 4
Para distinguir: polpa vegetal -e revesti
mentos orgânicos
'Mall0 n. o 742561': *de 20-3,0
Ruy Rilniro . Seguros. Ltda.
Guanabara

,•

4Icaehofras. ..iletria. alho, espargos
zçúcae. alimentos, para animais. amido
iiiiendoas. ameixas, amendoitri. araruta
.
Irroz . atum " aveia. ' avelãs. azeite . •aZei
.
haral'uut
batara.,
aalas
,
banha
:orlas
,. , . .
Chia-se :41 •
.
bolachas
baunilha
•
.
• li cepito• c bombons
bombons. chocobalas,
.
inlánir:
•
1;
'ara'
clisZ
arnarna
...,
‘afè p,i, De; e r. fn orac, • ,•
-1s' ri base . . coro massa de
ai-i "fali e (ar ntS - aran enrne g - `•. I1 lates feito wnendoitu
cho.-oiate, contoiros crve

•

Classe 33
Insígnia comercial ,

-111ba
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a

correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Proprtulade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

'

Termo n.• 742.563, de 29-3-66
Bugatti Roupas Ltda.
Guanabara

suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres. aborta. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos.
Têrmo n. 9 742.566, de 29-3-66
Waldimir Rossy Comércio e Indústria
Ltda.
Pará

CAFÉ CARO!,
rINDÚSTRIA BRASILEIRA-

Classe 36
Titulo
Têrmo n.° 742.565, de 29-3-66
Torefação e Moagem de Café Tt't
Campeão de Breves Ltda.
Pará

CAFÉ TR1 CAMPEÃO
DE BREVES
, INDÚSTRIA BRASITSIR a •
111n.

Classe 41
Late torrado, em grão e moldo
—Termo n.° 742.564, de 29-3-66
Bugatti Roupas Ltda,
Gitanab,:ra

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Urra° n.° 742.567, de 29-3-66
Laboratório Lepetlt S. A.
São Paul,

AERASE
INDUS TRIA

MASILEIRA"
•

Classe 3
Para distinguir: descongestionante nasal
Têrmo n.° 742.568, de 29-3-66
Incorporadora e Administradora
Incorpal S. A
São PM°
INCORPORADORA E ADMINTS.
TRADORA INCORPAL SIA.
Nome comercial
Tèrino n.° 742.569, de 29-3-66
Inri tlaisla de Conservas Vera Cruz S. A.
Minas Gerais

im mISTRIA DE CONSERVAS
IRA CRUZ

SIA

Nome comercial
Tèrmos ns. 742.574 a 742.576, de
InüStlilA BRASILEIRA
29-3-66
(Prorrogação)
Robert Bosch do Brasil. Indústria e CoClasse 36
mércio de Acessórios Para Motores e
Para distinguir: Artigos de vestuários
Chassis Limitada
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
10.- aventais. alpargatas, anáguas, blusas.
botas. botinas. blusões, boinas babadouros. bonés capacetes. cartolas. caraPRORROGAÇÃO
puças casacão, coletes. capas, chales;
cache cols. calzarlos, chapéus. cintos,
cintas combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções. calcamisolas. camisetas.
Indústria •Brasileira
çes camisas
cuecas. cercanias. colarinhos, cueiros
salas casacos chinelos. detnalós. esbarClasse 7
be& fantasias. fardas para militares. co- Máquinas e utensílios para serem Ilíalegiais. fraldas galochas, gravatas. gor- das exclusivamente na a g ricultura e
ros. onos de ;ingeris.. faqueias. laquês ,horticultura a saber: arados abridores
luvas, ligas. lenços, mantas. meias: de sulcos, adubadeiras, ancinhos memaiôt mantas. mandrião, mantilhas, pa- cânicos e emnilhadores combinados.
letas. o nlas, nenhoar pulover nelerinas: arrancadores mecânicos p ara egriculpertges. nonehes polninas. pijamas pu- para adubar, celfadeiras. carpideiras
nho s . nemeiras. guimonos, regalos. ceifados para arroz, charruas para agdrolae de chaMbre. 'rounad. • sobretudos.

INJEX

ccltura, cultivadores, debulhadores, fabricar ferramentas. çabricer gelo, ff.
destoc .dores, desentegradores: esmaga- perfuratrizes, rotoras, e, peças iate.
dores para a agricultura escarrificado- oricar móveis, fabricar papel, fabricar
res, enchovadeiras, facas para máqui- peças, fabricar rebites. fabricar roupas,
nas agricolas ferradeiras, gadanhos. fundir, imprimir. insulfrar, perfurar, pigarras para arado, grades de discos cotar, prender. relutar, roscar, selecioSu dêstes. máquinas batedeiras para na. sepaar. serrar. tecer, timbrar. toragricultura máquinas inseticidas má- cer, tornear, betoneiras, Pureinhca,
quinas vaporizadoras, máquinas de brinquetadores. cardadeiraa condensado.
fundir, máquinas niveladoras de terra. res, cravadeiras, dínamos, escavadetraa
máquinas perfuradoras para a agricul- misturadores, motores, prensas, rebita.
-tura, máqcinas de plantar, motochar- dores, tema, máquinas insultradoraa
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de aoto-taotoraa, motrizes. operatirzeo
roçar, de semear: para asfaltra: de
grantes desta' máquinas
torquir. de triturar, de esfarelar terira,
Têm°
n.° 742.570, de 29-3-66
para irrigação, para matar formigas e
(Prorrogação)
outros insetos, para borrifar e pulveriLoluuann Kommanditgesellschaft
zar desinfetantes, para adubar. para
Alemanha
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais, máquinas
PRORROGÂCÃO
amassadoras para çins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar. para eis
sacar, máquinas e Jncinhos para forragens, máquinas toscadoras. ordenada
ras mecânicas, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura
Classe 3
sachadeiras. semeadeiras. secadeiras. Produtos farmacêuticos, notadamente
marcadores de terra tosadores de graemplastros
ma, tratores agrícolas, válvulas para
Têrmo
n.°
742.571,
ide 29-3-66
máquinas agrícola:
IProrrogação)
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes American fome Products Corporation
integrantes: Aros, para bicicletas, autoEstados Unidos da América
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veículos bicicle.1PRORROGAÇÃO
tas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes. carros ambulantes. caminaões.
carros, tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigadoes. Carros. car164,Àã.e,
oçaa carroceria.S. chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veículos.
corrediços para veículos, direção. desliClasse 48
padeiros. estribos, escadas rolantes. eleCreme de barbear
vadores para passageiros e para carga.
Tèrmo n.° 742.573, de 29-3-66
engates para carros, eixos de direção.
(Prorogação)
freios, f ránteiras para veículos, guidão.
Nordberg Manufacturing Comany
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas. motocargas. moto furgões,
Estados Unidos da América
manivelas, navios. ônibus. para-choques.
para-lama!, para-brisas. pedais, pantties.
rodas para bicicletas.. mios para biciclePRORROGAdoi
tas: reboque, radiadores para veículos.
rodas para veículos. selins, rriciclos. ti-antes para veiculos. vagões. velompeSVMON 6
des. vareta, de concede do afogador e
CO Ni
acelerador. 'tróleis, troleibus varaea de
crzusHsra
carros. toletes Gafa carros
Classe 6
Máquinas ara: acabamento, achatar
arame, acondicionamento; adelgaçar
aiustar. alimentar água. alisar, amassar. aplainar. arrolhar, beneficiar. bei.
ruir. orinquetar. brunir. cardar, cole,
tar. compõe. comprimir, condensar. noaservar. cortar.. coses costurar, clarificar, classificar. cravar• debruar, debulhar. desbagar. desbastara., descaroçar
iesembrar. ,desintegrar. destnatar. de.
Classe 6
oolpar. distribuir, dobrar drenar.. ele- Maquinismo triturador para uso na trivar. empacotar, encaderna, estampar turação de carvão ou pedra, cimento, e
tabricar arame, fabricar artigos de ate. saibro, e especialmente adaptável para
tal, fabricar bebidas, fabricar calca- uso na mineração, fabricação de cimendos. fabricar chapéus, fabricar escóvaa
to e trabalhos em rocha e saibro

Lornaplast

E.
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Publicação feita de acôrdo com o art, 130 do Código de Propriedade Industrial. Da date, da publicação começará
as correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Neclood elte Ehropriedadõ Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessâo do registro refinaria°
Termo n.° 742.572, de 29-3-66
(Prorrogação)
American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

garras para arado, grades de discos
Termo n.° 742.583, de 29-3-66
ou dêstes, máquinas batedeiras para
(Prorrogação)
agricultura maquinas inseticidas, máLaboratórios Humanitas S. A.
quinas vaporizadoras, máquinas de
São Paulo
fundir, máquina., niveladoras de terra,
Máquinas perturadoras para á agricul:PRORROGACÃ(ji
,PRORROQ4C-Di
tura. máqcinas de plantar, inotocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear; para asfaltra; de
torquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, pára matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulveriClasse 3
&aboratórios Hunanitaa S.A:e
Uni preparado terapêutico indicado no zar desinfetantes, para •adubar, para
S. Paulo
agitar e espalhar palha, para colher
tratamento da anemia
algodão, para colher cereais. .náquinies
Tênno n.° 742.577, de 29-3-66
amassadoras para eins agrícolas. de
(Prorrogação)
Classe 3
cortar árvores, para espalhar. para caKarl Schmidt G.m.b.H.
Desodorizante
pinar, máquinas combinadas para seAlemanha
mear e cultivar, de desbanar. para enTermo n.° 742.584, de '29-3-66
sacar, máquinas e ancinhos para forra(Prorrogação)
-opeaapeo ~pau° , ~betu 'sna6
Laboratórios Humânitas S. A.
mas mecânicas, raladores mecânicos, roPRORROGACÁO
São Paulo
los -compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras
PRORROGAÇÃO
marcadores de rena tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrico1as •
•
Térano n.° 742.579, de 29-3-66
Heyl & Co. Chemisch-Pharmazeutische
Fabrik
Clases 6
Alemanha
Fornos para fundir, caldear, temperar e
Laboratórios Humanas 5.11:'
fornos industriais, máquinas-efrramenta,
Fornalhas, ventoinhas, cilindros, camisas
5. Paulo
de cilindro, êmbolos, mancais
Classe 3
Termo ne 742.578, de 29-3-66
Um produto farmacêutico — tratamento
' (Prorogação)
Substâncias e prepaTações químicas usaMico depurativo anti-reumático
Muguet Presentes Limitada
das nas indústrias, na fotografia e nas
Guanabard,
Termo n. 9 742'.585, de 29-3-66
análises químicas; substâncias e preaa•
(Prorrogação)
rações químicas anti - corrosivas e
Laboratórios 1-turnanitas S. A.
anti-oxidantes
PRORROG À" O
Têrmo ne 742.581, de 29-3-66
PRORROGAÇÃO
(Prorogação)
Indústrias Proterap Ltda.
Minas Gerais
Classe 12
Baiões, alfinetes, fechos corrediços, miuPRORROGACÃO
dezas de armarinho não incluídas nas
classes 13, 22, 24 e 48
'remo n." 742 580. de 29-3-66
(Prorrogação)
Rheinstahl Hanomag Aktiengesellschaft
Classe 3
(Alemanha) .
Um produto farmacêutico indicado nas
afecções hepáticas
Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
Prorrogaça-o
Termo n.° 742.586, de• 29-3-66
e na farmácia
Instituto de Angeli do Brasil Produtos
HANOLIAG
Terapêuticos S. A.
• Terino n.° 742.582, de 29-3-66
São Paulo
(Prorrogação)
Prel Publicidade e Representações Ltda,
Máquinas e etensilime nara serem usaGuanabara
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: irados abridores
de sulcos. adubacleiras. ancinhos mePRORROGAÇÃO
canicos
em nilhaflore
combinados,

KATAFit,

Termo n." 742.587, de 29.3-66
De, A. Wander S. A.
Suiça
PRORROGAC740

WeETAL
Classe 3
Um produto tuberculostatico
Tênno
742.583, de 29-3-66
Laboratório Lutécia S. A.
Guanabara

ODO

WAN TA,f,

KAL

N

UGUE

COLO rORNÍMA
-4UHANITA/:-

PROTERAP

flilr5 agriculruma baredeiras Dará ceera l s. bombas
• leira 'Mahar, ceifacleiras, carpideiras
redador na r a arroz. charruas para agrl.
rcItu r a
cuim l'adores
debulhadores
earee dnrr (11.• Cirrrrn lares. rsmaga
r,m, a ru,r1-u l tura escarrifiericlo
13,- as oara máqui•

aareums terradeirds, gadanho°,

4k#
1111111CIDgDt t RE PRV

F NI

getftn Ink

Nome coink rçial

Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 742.589, de 29-3-66
Bazar Olinda Ltda.
São Paulo
OLINDk
Classe 50
Iniressos para uso em: cheques, ,luriler.
:atas, envelopes, faturas, notas pramie-sórias, papel de corrasrondêncla e
cibos, impressos em cartazes alacaía
tabuletas e veículos, bilhetes Impresso
Termo n.° 742.590, de • 29-3-66 .
Induscred S. A. — Crédito, Financine
alento e Investimentos
São Paulo

44'
44"
• 2"

.c;'. •
r.
(4,
C7 Sc)..

c..4"1/49
Gênero de atividade: Realização de
tôda e quaisquer operações de créditO,
financiamento a investimentos, permitie
das pelas leis e regulamentos aplicáveie
ie espécie, especialmente as eeguintes:
a) Operações de crédito inclusive te
Financiamento da produção, venda, In;
portação e exportação de artigos e proo
Clases 3
Um produto farmacêutico (antibiótico) doto' do comércio e quaisquer mercado'.
o
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ARCAS DE "OSHTADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará •
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
tias; b) Investimentos de tda sorte, por
Tétano n.° 742.592, de 29-3-1966
conta própria ou de terceiros, inclusive
Labora toires Chibret
os que disserem respeito a serviços púFrança
blico, atividades comerciais, industriais
O agro-pecuárias, sendo defeso à sociedade a prática de operações imobiliárias; c) Financiamentos de serviços de
utilidade pública e de empresas e so111, dedadas de qualquer espécie; d) Operar
Cm títulos e valores de qualquey espécie,
por conta própria ou de terceiros, de
acôrdo com as disposições legais em
Vigor (expressamente excluídas as vendas a praz ode títulos dá dívida pública); e) Fazer empréstimos contra garantia de títulos; lançar no mercado, gazahtindo ou não a subscrição de ações
Classe 33
c títulos de sociedades; comprar, venProdutos farmacêuticos
der e subscrever títulos ou quotas de
Termo n.° 742.593, de 29-3-66
sociedades mercantis e civis e participar,
Editorial Bruguera Ltda.
como sócia ou acionistas, nessas sociedades, observadas as restrições legais;
Guanabara
fl) Atuar como representante, mandatá_
ria ,agente, administradora ou procura,
rupera ivro Estudo'
dOra de pessoas físicas ou jurídicas, civis e comerciais, nacionais e estrangeiwas; g) Funcionar perante terceiros
Classe 32
como fiduciária de valores representados
por títulos ou outras espécies ou ser Revistas, livros e publicações em geral
administradora de bens de terceiros; h)
Termo n.° 742.595, de 29-3-66
Assistência técnica e prestação de serEditorial Bruguera Ltda.
Viços sôbre quaisquer atividades que se
Guanabara
prendam aos seus objetivos; i) Estudos,
pesquisas e levantamentos de estatísticas sôbre assuntos comerciai se „ induseriais; j) Quaisquer atividades conexas,
acessórias ou necessárias para a conseClasse 32
cução dos fins sociais. Parágrafo único:
A sociedade não poderá receber depósi- Revistas, livros e publicações em geral
to de dinheiro, salvo de seus acionistas,
Termo n.° 742.596, de 29-3-66
nem admitir a movimentação de suas
Editorial Bruguera Ltda.
contas por mei ode cheques contra elas
Guanabara
girados
Termo n.° 742.591, de 29-3-66
Dalton, Castro
Cia. Ltda.
euanabara
LP.

Urino n.° 742.599, de 29-3-66
Arcos de Minas S. A — Em p reendimentos e Participações
Guanabara

desenho, cortadores de papel, ea
carimbos. carun badores. coa para
zoladores. compassos, cestas para correspondência desenhadores. duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estofos para lápis. CS peun.
estiletes para papéis. furador:23, atas
sara máquinas de escrever. grre .as
Para lapiseiras. çonan arábica, grE.::spea.
em geral, lapiseiras.
:minas para apontar lápis, amas oura
ara fites, minas para penas, máquilas
ncrever. má q uinas de calcu:rz.
de somar, o:V.:quinas de zatiiiiplia.:r.
nata-gato,, certa-tinteiro r, porta ccicboa, porta-lápis, porta-canetas, porte.
cartas, prensas, urendedores cle papeis,
Classe 33
p ercevejos para p
pe.-furadores,
Empreendimentos e participações; admi- réguas, raspadeiras apéis,
de borrões, steacils
nistração de bens em geral; operações p ara mimeógrafos. tintas e tinteiros
. imobiliária e corretagem •
Térmo n.° 742.602, de 29-3-66
Termo n.° 742.600, de 29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
Sylvia Irmgard Barborsich
São Paulo
São Paulo

RDEC
IndúsMa Brasdeira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestu4ries
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. -alpargatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, caessiaa. carapuças, casacão. coletes. 'capas, cheias,
s cachecols, calçados, diapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos. cfaineleo. dominós. achar.
pes. fantasias. fardas para militarea coacuais, fraldas, galochas graves.% coros, logos de lingerie. lauetas, laquês.
luvas.. linas. l . ncr Pt meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. ws..Classe 32
Revistas, livros e publicações em geral któs. palas, penhoar. puloves. pelerinas.
neugas, pouches. polainas. pijamas. punhos, perneiras. quitnonce. regalos,
Termo n.° 742.597, de 29-3-66
robe de chambre. roapão. sobretudos,
Editorial Bruguera Ltda.
uspensórios. saldas de banho, sandálias.
Guanabara
suetems, shorts sungas. stoias ou slacks,
toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Termo n.° 742.601. de 29-3-66
ideal S. A. — Tintas e Vernizes
Classes: 2 e 33
São Paulo
Classe 32
Dedetizadora. Preparados para dedeti. Revistas, livros e publicações em geral
zação
Termo n.° 742.598, de 29-3-66
Termo n. o 742.594, de '29-3-66
Vetorazze, Willrich 8 Cia. Ltda.
Editorial Bruguera Ltda.
Rio Grande do Sul
Guanabara

ropa de Choque

fb d ug cn

Podhe A eS9

Urndústria

Pot!t,PNta táci a
Classe 32
Revistas, livros e publicações em

geral

CASCATA
Classe 36Calçados

irasifleirrat

Url EjC}-3GC)
indústie
Classe 17
PaTo distinguir: ArUgo3 pz_va

almofadas para carimbas. almoL.dza,
rei tintar., abridores de cartas, arquivoa,
borrachas, ba.rços para mai abotre.rea,
borrachas para colas. brochas Pa ra desenhos, cofres, canetas, cEmetas-Siatairo,
canetas para desenho, corindores
p apel. carbonos, carimbos, carimhedo.
re.s, cola para papel, caiadores, consoasso3, cestos para correspondência, (1.es.-2nhadores. datadore. estojos pare Casanho. estofos pare canetas, eatolos com
min, esquadros. estojoa pare lapir, espeto;-_, estiletes para papeis furadores.
liras para máquinas de escrever. crahtes Pa ra laaNselras, goma arábica gratap eedores. • lapis em geral, lapiseiras. máquinas para apontar tupis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever. mé:quinas de calcular, o:equinos da soma:, uséqu.nas do
matc-ga2as, porta-tinteiro, oprte-cartasaos. Porta-lapis, porta-canetse , porta.
cartas. prensas, prendedores de papMs,
perceveios sara , papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, suceda
para mimeógrafo tintas e tinteiros
Têrm on.° 742.603, de 29-3-66
Ideal S. A. — Tintas c Vernizes
São Paulo

HndústrAta

trasillárá

Classe 17

krtigos p ara escritório, almotadas _cara
-arimbos, almofadas p ara tintas abri
-fores de cartas, arquivos bowacbbs
n-ierços para mataborrão borrachas alia
colas brochas sara 4e senhos cofres
-anotas canetas tinteiro canetas 133r5

Classe 28
Celulose,' esmaltes, lacas, óleos para
pintu'ea e óleos de linhaça, resinas, tintas em : pó, liquidas; g élidas ou pasí:osas
para filadei.ra, ferro e paredes, Ves+aizes.
' zarcão
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Pub/Icaçao feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da Cata da publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apraaencar suas oposições ao Departamento
Nacional do Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.9 742.604, de 29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Varnizes
São Paulo

Massavinil
Indústria Brasileira )
aaasse
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos. almotadas para tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas
berços para mataborrflo. borrachai para
colas. brochas para desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papei carbonos.
aitaa,bos. caranbadnres. cola uara Papel.
a:dadores. compassos. cestos para correspondência. desenhadores, duplicado.
rei datadores. estofos para desenhos.
estolos para canetas. estolas com minas.
esquadros. estofos para liai& espetos
estiletes para papeis. furadores, fitas
aSPa máquinas de escrever orafiter
para lapiseiras. 'jorna arábica, grampeadores. lá pis em geral. lapiseiras. maquinas para apontar lápis. minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever máquinas de calcular. magui.
nas de sanar má quinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-sarauboa, oortaaápis. porta-canetas. porta
Cartas, prensas prendedores de papéis,
Dercevelos oara papéis. perfuradores.
récuas raspadeiras de borrões. stencile
para mimeógrafos tintai e tinteiros
Termo n.o 742.605, de 29-3-66
•Usafarma S. A. — Indústria Farmacêutica
São Paulo

Pellium

Indústria Braaileira
Classe 3
medicamento destinado a combater
•
afecções do couro cabeludo
-féria° n.° 742.606. de 2"9--:-3-66
• (Prorrogação)
Cocito Irmãos Técnica c Comercial
S. A.
São Pi iia

PROHNOGAÇÃO
n1,

inala e plantas daninhas, extratos de
auassia para fins horticolas. tertllizanes para o solo, formicida. guano. irisetinos. massas para enxertos pastilhas
nara destruir Insetos. preparações Para
weservar o solo, preparações para des:rua Insetos. hervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas, sais para
lias norticolas, substâncias quimicas
para destruir insetos. hervas e plantas
daninhas venenos contra a • vermina.
venenos para Insetos e vigieis
contra lagartai
'armo n.° 742.607, de 29-3-66
Rede Interestadual de Televisão em
Circuito Fechado S. A. "RIT"
Guanabara

RIT
rndústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
oick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras. asniradares de p& fogões, fornos e fogareiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
balanças. ferros elétricos de engomar, e
nassar batedeiras. coqueteteiras. expreInodoro. liquirhficadores elétricos. má•
auinas para picar e moer legumes e
:arrie. resistências elétricas. fervedores.
estufas. ventila(lores. paenlas e bules•
elétricos, refletores, relógios de ar refri gerado formas elétricas máquinas
fotográficas e cinematográfica& campa abas elétricas, garrafas térmicas. regadores automáticos. lâmpadas aparelhos de luz fluarescente. aparelhos de
comunicação Interna, esterilizadores condensadores bobinas.. chaves elétricas
comutadores. interruptores, tomadas de
corrente. fusivel aparelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados
binóculos, óculos. aparelhos de aproximação. abat-iours e lustres máquinas
Para lavar roupas para uso
doméstico

Têrrno n.° 742.608, de 29-3-66
Rede Interestadual de Televisão em
Circuito Fechado S. A. "PIT"
Guanabara

•
Rede Interestadual de TeleVisão
Em Circuito Fechado S. A.

I3ARATOPIN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Clisse

Substâncias c preparações quimicas
usadas na agricultura. à saber: adubos
adubos artificiais para o solo. álcalis
nara fins aciricolas bactericidas, ceras
vara enxertos. . clarim-m(1r de cálcio
como adubo para o solo defumadores
desinfetantes aaatloa na agricultura e
na horticultura e ,chrias básicas para
a ,lubos, ess;m aitsr pa:a eatartninar ara-

Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, opa relho de uso comum;
instrumentos c aparelhos didáticos; moldes de tôda a espécie: acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas. tomadas. fios- soquetes); aparelhos ftatográficos, radiofônicos, cinematográficos. máquinas falantes. discos
gravados e filmes revelados

Vimos as. 742.609 a 742.611, de
29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
São Paulo

Tênnos tis. 742.617 a 742.619 • .da
29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Verniz:as
São Paulo

'A Tinta Que Respira
« IDEAL ULTRAVINIL

3,

Classe 16
Tintas
Classe 17
Tintas
termo ri.° 742.611, de 29-3-66
Classe 28
Tintas
Vamos as. 742.612 a 742.614, de
29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vensiaes
São Paalo

UltrabriI
' Indústria

Brasileira

Classe 16
Cal, tintas (para a. r.uros e paredes),
gêsso, peças ornamentais de cimento ou
qêsso para tetos e paredes, cimento retratado, produtos para torna .: imper.
ineabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 17
Almofadas para tintas, apagadores de
tintas e lápis. aquarelas, estolos de tintas
de marcação, giz para desenhos. lápis
de côr, lápis comum. palhetas de pintor,
pincéis para desenhos e pinturas, tintas
para escrever, tintas para pinturas de
quadros, tintas grá firas, tinteiros
Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para
pintura e óleos de linhaça, resinas: tintas em pó, liquidas. -46Pdas ou pastosas para madeira, ferro e paredes, vernizes, zarcão
Termos as. 742.620 a 742.622, de
29-3-66
Ideal S. J. — Tintas e Vernizes

Classe It.
Cal, tintas (para muros e paredes) gesso, peças ornamentais de cimento ou
gésso para tetos e paredes, cimento refratário, produtos para tornar imparmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 17
Almofadas para tintas, apagadores de
tintas e lápis, aquarelas, ea.tolos de
marcação, giz para desenhos. lápis de
cõr, lápis comum, palhetas de pintor,
pincéis para desenhos e ilibaras, tintas
ara escrever, tintas para pinturas de
quadros, tintas gráficas, tinteiros
São Pala
Classe 28
óleos
para
pinlacas,
Celulose, esmaltes,
tura e óleos de linhaça, resinas, tintas
eia pó. liquidas, sólidas cal pastosas
para madeira, fero e paredes, cernizes,
tarcão
'ramos as. 742,615 e 742.616, de
Indústria Brasileira'.
29-3-66
Ideal S. A. — Tintas e Vernizes
Doses 16
São Pa.,lo
Cai, tintas (para muros e paredes).
Osso, peças ornamentais de cimente ott
gêsso para tetor e p aredes, cimento refratário :' produtos para tornar imparmeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica
Classe 28
Celulose .esmaltes, lacas, óleos para Mn.
Indústria Brasileira
tura e óleos de linhaça, resinas; tintas
em pó, líquidas, sólidas ou pastosas
Classe 2
para madeira, ferro e paredes, varai.
Sulfatos, superfosfatas
zes, zarcão
Classe 17
Classe 17
Almofadas para pintas, apagadores de
Almofadas para tintas, apagadores de
tintas e lápis, aquarelas, estojos de
nit.
tintas de marcação, giz para desenhos. tintas e lápis, aquarelas, estofo,: de
lápis de côr, lápis comum, palhetas de tas de marcação, giz para desenhos,
pintor, pincéis para desenho% e pintu- lápis de côr, lápis comum, palhetas de
ras, tintasa raes csrever, tintas para pintor, pincéis para desenhos e pinturas,
pintura', de quadros. tintas gráficas, tintas ara escrever, tintas 'para pintura?
de quadros, tintas gráficas, tinteiros
tinteiros

Ultraxpar
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São Paulo •

n I`

X(%449°
42043
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,e0
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Classe 16
Cal, tintas (para muros e paredes) gêss0. peças ornamentais de cimento 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 para Pintura e óleos de linhaça, resinas, tintas
em pó, líquidas, sólidas ou pastosas
para madeira, ferro e Paredes, vernizes
e zarcão
Têtrno n.° 742.628, de 29-3-66
Empreiteira Lira Ltda.
Guanabara

Classe 28
Celulose, esmaltes, lacas, óleos para pintura e óleos de linhaça, resinas: tintas
em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para
madeira, ferro e paredes: vernizes,
zarcão
Têm° n.° 742.629, de 29-3-66
Livrobel Ltda,
Minas Gerais

nase astáltico. estacas. esquadrias, estro :uras t.etaticas para construoes, tatue.
as de metal ladrilhos, tamaris, luvas
te 'unção. Mges. iageotas, matenai uso
ante contra frio e calor. mandras. mas
,as para revestimentos de paredes, ma
letras para construções mosaicos. pra
' urus de base artaltico. produtos para
ornar im perrneabiltzat.tes as argamas
.as de cimentt, e cai nid tauttcèz peore
i ulho. produts betuminosos. imPetseea
alizarites liquidas ou sob aatras rorma•
'ara revestin.entos e outros como nas
mentaçào. peças ornamentais de ci
:tento ou gesso para tetos e paredes
.apel para torrar casas. massas anti
icidos para uso nas construções, par
:uetas. portr.s.. portões pisos. soleira:
.ra poi tas. tijolos, tubos de concrett
-lhas, tacos. tubos de ventilação. zan
lues de imento vigas, vigamentos e
Classe 32
vareis
Livros impressos e publicações impressas
-Térmo n.° 742.633, de 29-3-66
Térmo n.° 742.630. de 29-3-66
Indústr:a e Comércio de Bebidas
Livrobel Ltda.
Pernambucana S. A.
Minas Gerais
São Paulo

Livrobel Ltda.
Nome comercial
Têrmo n.° 742.631, de 29-3-66
Linco Industrial S. A.
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

&mita
'
Clases 42
Artigos da classe
Têrmo n.° 742.635, de 29-3-66
Júlio Cláudio Duelos FilgueirasSão Paulo

Térrno n.° 742.636, de 29-3-66
Dispert S. A. Industrial. Comercial,
Alropecuaria, Inmobillaria y Finaisclero
Argentina
ORYTION

Classe 3
Um produto injetável a base de ,a1 de
Ouro

Têm° n.9 742.638, de 29-3-66
Cia. Industrial de Roupas Parada de
Lucas
Guanabara

CURITIBA
Confecção de roupas feitas e artigos de
vestuários em geral
Têrmo n.° 742.639, de 29-3-66
Cia. Industrial de Roupas Parada de
Lucas
Guanabara

SOPRO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpargatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babaClasse 23
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 16
Têrmo n.° 742.632, de 29-3-66
Escritório Paulista'
ouças, casacão, coletes, capas, chales.
Artigos da classe
Indústria e Comércio de Bebidas
-aehecols, calçados, chapéus. cinto&
Pernambucana S. A.
de Representações
Têrmos ns. 742.625 e 742.627, de
cintas. combinações. corpinhos. calças
São Paulo
29-3-66
de senhoras e de crianças, calções. calIdeal S. A. — Tintas e Vernizes
ças. camisas. camisolas, camisetas,
' e Técnica Administrativa
:uecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
São Paulo
saias. casacos, chinelos, dominós. echarpes. fantasias, fardas para militares, coClasse 33
Prestação de serviços de representa- p oiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros., logos dt lingerie, lacutetas. laOuês.
ções e técnica administrativa
Clases 42 •
s, ligas, lenços. man:às. meias.
Tèrmo
n.°
742.637,
cle
- -29:3-66
Artigos da classe
fna 6s. moinas. mandribo. mastilhas. inaEve Zoltan
Jetõs. palas. penhoar. pulover. Pelerinas,
Térino n.9 742.634, de 29-3-66
Itália
peugas, p ouches. polainas. pijamas. puComerciai e Construtora Coronel Ltda.
nhos. perneiras, gutmonos, regalos.
Indústria Brasileira
São Paulo
robe ,e chambre. roupão. sobretudos,
susp ensórios. sairias de banho, sandálias.
c
Classe 16
su'eteres:' shorts. sungas. stolas Ou slacks.
ttincas: turbantts, ternos. unifármes
Cal, tintas (para muros e paredes),
e eestid6s
gesso, peças ornamentais de cimento ou
gêsso para tetos e paredes, cimento reTérani..,742.644. de 29-3-66
fratário, produtos para tornar impar, Indústria Brasileira
Ma,rinho ,Pinto Indústria e,
aheabilizantes as argamassas de cimento
•
Comércio S. A.
,
e cal hidráukt•
(lasse 16
.Rio de Janeiro
Classe 17
Para distinguir Materiais paar constru.
•
Almofadas para tintas, apagadores de .6es e _decorações . Argamassas. argila
M p
ninta.. e lápis, aquarelas, estojos de Treta. azulelos. batentes balalstres blo
tintas de marcação, giz para desenhos, ris de eimnto. blocos Para pavimenta
Lápis de célt.. lápis comum, palhetas de an calhas cimento cal crê. chapa:
.4srpc)$7.RIA
pintor, pincéis para desenhos e intui. Rolantes. caibras Caiirilhoç colunas
Tas. tintas para escrever, tunas ara pin- -barras para coberturas causas iânua
,
turas de quadros, tintas gráficas,
.nixas de rle./rarna para etisos edifica
Classe 41
Ctetras
14',Sse.),
.46
,,... R .;
Cosméticos
Deeees premoldadas, estuque, emulsão de
Ltergentea • ,

LIRA

Linco

Opaco Ideal

..;
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Termo n.° 742.640, de 29-3-66
Henrique Flanzer

f#411#
"('
ffinga
;

11;Zoilb
41.*

Classe 28
Para distingisin Artefatos e produtos
acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluidos em outras classes; artefatos de substâncias quimicas
não incluídas em outras classes
Térmos na. 742.641 e 742.642, de
29-3-66
Agro-Pecuária Bovac Ltda.
São Paulo

(.À

sas para m:ngaus. molhos. moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada. nozes. óleos comestiveis. ostras, ov
peles, paios. pralines pimenta, pós para
pudins. pickles peixes. presuntos. patês. peta-pois pastilhas, pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagú sardinhas.
eanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
trutas, torradas. tapioca. tâmaras, talharim. tremoços. tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Térmo n.° 742.643, de 29-3-66
Agro-Pecuária Bovac Ltda.

Agro Pecuária
iieo~
.1":lovac Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 742.645, de 29-3-66
SABE — Sociedade Administradora de
Bens e Economias Ltda.
Guanabara
o
rinneOGAÇA0

_

' $ ABE.
•

Sitiekle Ministradas de Gen e EeetliffilS Ude.

Nome comercial
nano ta° 742.646, de 29-3-66
Aparelhos Elétricos Tonelux S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Classe 19
Bovinos, equinos. caprinos, ovinos, sainos, aves e ovos
•
Classe 41
Alcachofras aletria. alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas, ameixas. sunendohn, araruta
arroz, atum, aveia. avelas. aze:te azei.
tonaa. banha. bacalhau. batatas. balas
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha.
caramelis chocolates. confeitos. crave
cereais. cominho, creme de le:te. creme,
alimentleios. croquetes. comPotas, cangica coalhada. castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê. doces, doces de tru.
tes. espinafre essências alimentares. em,
padas, ervilhas. enxovas, extrato de toê.
mate. farinhas allmenticiaa favas f#
cujas, flocos tarefo. fermentos. feijão
Egos • frios.' 4rutas séeas naturais e cria
balizadas. glicose, goma de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de bici gelatina
goiabada. geléias, hem. doce besva
café em pó e em grão, camarão. canela.
em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
mate. hortaliças lagostas. iinguas. teste
condensado. le:te em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro xiaa•
eu alimentícias. mariscos. manteiga.
margarina, marmelada macerral. Ma*
ee de tomate, me). melado mate, teu-

tikiNELW
Azinima ~mai
Classe •8
Para distinguir os seguintes artigo's elétricos: Rádios, aparelhos de televisão.
nick-ups, geladeiras: sorveteiras, aparel hos de refrigeração. enceradeiras, as.
viradores de pó. fogões, fornose fogareiros elétricos. chuveiros, aquecedores.
balanças, ferros elétricos deengomar e
'assar. batedeiras. coqueteleiras. expre.
medores, liquidificadores elétricos, má.
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores
estufas. 'ventiladores. paenlas e bules
elétricos, refletores, relógios de ar re
frigeredo formas elétricas, máquinas
fotográficas • e cinematográficas cam.
oainhas elétricas, garrafas térmicas. re.
gadores automáticos, lâmpadas. aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação interna esterilizadores coo
iensadores. bobinas chaves elétricas
zornutadores. interruptores. tomadas de
corrente. fusa vel aparelhos fotográficos
e cinernatográgicos. filmes revelados
binóculos. óculos, aparelhos de aproxi•
ereção. abat-lours e luatres 'máquinas
para lavar roupas para uso
doméstico

faltos, misturadoras de aaianub . vasoneiras, misturadoras de concreto e tiú.
nas de concretos
.
Classe /
Máquinas e utensilios para serem usaPRORROGAÇÃO
das exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: aradas abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e emplibadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura. batedeiras para ceerais. bombas
para adubar. celfadeiras, carpideiras
aasses: 8 e 11
ceifados para arroz. charruas para sigilo
Titulo
ccltura cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores: esmaga.
Térrn on.° 742.648, de 29-3-66
R. G. Romani — Gouvé ia Engenharia dores „sara a agricultura escarrificadores. enchovadeiras. facas para máquie Geologia Ltda.
nas agricolas terradetras gadanhos,
Guanabara
garras para arado, grades de discos
ou destes, máquinas batedeiras , para
R. G. ROMANI
agricultura máquinas inseticidas máGOUVEI,A
quinas vaporizadoras, máquinas de
INDOSTRIA BRASILEIRA
;fundir. máquinas niveladores de terra,
maquinas perfuradoras para a agricultura. máqcinas de plantar. motochara
Classe 16
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
Artigos da classe
roçar, de semear: para asfaltes: de
'Urino n.° 742.649,' de 29-3-66
torquir de triturar, de esfarelar terra,
Calçados Eloi Ltda.
para irrigação, para matar formigas e
Guanabara
outros insetos. r.ara borrifar e pulverizar desintetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. Para colher
algodão, para colher cereais máquinas
amassadoras para 4ins agricolas. de
DIPtiSTRIA BRASILEIRA"
cortar árvores, para espalhar para capinar. máquinas combinadas para se.
Classe 35
' mear e cultivar. de desbanar para eu.
Artigos da classe
sacar, máquinas e ancinhos para forraTétano n.° 742.650, de 29-3-66
gens, maquinas toscadoras ordenadoS. A. Salineira do Nordeste
raa mecânicas. raladores mecânicos, roRio Grande do Norea
los compressores para a agricultura,
sacha dei ras. semeadeiras. seca dei ras,
marcadores de terra tosadores de grama. tratores agricolas. válvulas para
manuinas 3artc5W
Instrumentos para ' medição de are".
para trabalhos geológicos, instalações
para usinas hidro-elétricas, geradores de
.corrente, turbinas, linhas de transmiss
'são transformadores de corrente, centrais hidro-elétricas , .
íClasse 11
Indústria Brasileira
rramentas de tôda espécie,
ferramentas
cutelaria em geral e outr-is aregos de
Classe 41
metal a saber: Alicates, alavancas, arSal
inações' de metal, abridores de latall
arame liso ou farpado. assadeiras. açuTrinos na. 742.652 a 742.660, de
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
29-3-66
Construtora Auxiliar de Terros,:ilenagein bandebas, bacias, baldes, blinbonieresk
bules: cadinhos, cadeados. castiçais. coe
Coterra S. A.
Iberas para pedreiros correntes, cabided
Goiás
chaves: crernones, chaves de parafusoi,
conexões para encanamento, colunai,
cabras de metal para porteies canos dei
menti, chaves de fenda chaves isglêsss,
cabeções. canecas. cipos, cachepot‘
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de ai:mentos,
:aideirões, caçarolas, chaleiras. micteis
• 'as. conchas coadores: distintivos. do"
indústria- Brasileira
nradiças:• enxadas. enxadões. esferas,
...ngares. eautechos enfeites para arreio
Class? fi
?stribos, esferas para arreios, esecurnSa
Sz.sc.ivadeiras, compresso:as de ar eólos feiras; formões 'vices. ferro para aortas
compressores, p8 mecânicas, moto ai. .apim ferrolhis, facas, facões fecha.
veladarás. natrok spalhadores de as- hirmc fOrrn. "..nmr. a carvão. tê:alteio"
Térmo n.° 742.647, de 29-3-66
Aparelhos Elétricos Tonelux S. A.
Guanabara
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Termo n.° 742.664, de 30-3-1966
caramelis. chocolates, confeitos., cravo
funis. fôrmas para doces, freios para aros. frios, frutas secas naturais e criaestradas de terro. frig deiras: gana a os alizadas. glicose goma dc maacar gaze
Auto Coletivo Araçatuba Ltda.
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
winenticios: aroquetea, compotas, canSão Palio
grelhas gar'os, ganchos para quadros (iras. grânutos grão de oico. gelatina
gonzis para darruagens: msignias. Ii. abaria geleias. herva doce herva
gic.a coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colorantes,
mas. lâminas. Itroreiros. latas de (orca nate horta iças. !agastas. linguas leite
ARAÇATUBA
chouriços, dendê. doces, doces de trufarras; machad nhas, molas para po rta (-adensado (cate ^ em oó. legumes eu
Ind.
BraMleira
ras espinafre esséticías alimentares, ematolas para venezianas. martelos aar •anserva. ientilhas linguiça louro. mas.
padas, ervilhas. enxovas, extrato de toèretas. matrizes; navalhas: paias: Os. ore .aa ahmenticias mariscos manteiga
Classe 33
mate. farinhas alimenticias. favas tegos, parafusos. picões, porta•gelo: po nargarma marmelada macarrão mas
Transporte de passageiros
seiras, porta•pão, porta-jóias aaliteiroa a Ia tomate mel a melado mate aias
cuias, flocos. farelo, fermentos. feijão
Termo n.a 742.665, de 30-3-1966
Leoa trios. "furas sêcas naturais e ais.
panelas. ro:danas. raios para p as, rehl as oara mingaus. mo.hos noluscos
. Indústria Albertoni Ltda.
talizadas. glicose, goma de mascar.
tesa reaadorast serviços de chá e caté nostarda mortadela, nós moscada no
São
duras, grânulos, grão de Wel gelatina,
as óleos comestivets ostras ovas
serras, serrotes. sachos, sacaria.ha: te
goiabada geleias. herva doce neva
souras. talharas atlivd2;-as torqueze .ães cimos pralmés pimenta pós vara
mate. nortaliças lagostas. linguas tele
tenaza.s travadeiras, telas it arame or aalaas pi k es Deixes presaantot pa
4LBERTONI
condensado, le:te em pó. legumes em
neiras, trincos tubos para encanam ano es oetit-ocas pastilhas p izzas m/d/as
Ind. Brasileira
conserva, lentilhas, linguiça louro, mastrilhos para nuns de • correr raças. 'aedo.% -.ações natanceadas oara ani
sas alimentícias. mariscos, manteiga.
travessas, turibulos: vasass vasi l hames .ais requeiiões sai sagu sardinhas
Classe 46
anduicaes salsichas. salames sopas eu
margarina, marmelada macarrai, mase varram. 3
Agu asanitária
[radas sorvetes suco le tomates e de
sa de tomate, mel e melado, mate, masClasse 16
Termo ri.° 742.666, de 30-3-1966
sas para m.ngaus. molhos, moluscos
Pare distinguir' Materiais para constru alia. a. torradas tapioca tâmaras talha
çõcs e decorações: Argamassas argila im tremaaos tortas tortas ,[ara ali A Imperatriz das Sedas de São Paulo mostarda. 'nonata nós moscada. noLimitada
mento ie animais e aves Torrões.
zes. óleos comestiveLs, ostras, ovas,
areia. aziaeios batentes. balaustres hioSao Pa.
toucinh
inagre
pães, natos pralines pimenta, pós para
cos de cimen.o. blocos para pavimenta
. Classe 45
.pudins. pickles, peixes, presuntos. pação. calhas cimento ca cré cha pas
tês. pett-pois pastilhas. patas pudins:
A IMPERATRIZ
Isolantes caibros caixilhos colunas, mudas para a agricultura, a horticultura
e a floricultura. Flõres naturais
quedos. rações balanceadas para anichapas para coberturas caixas dagua
TrA. Brasileira
mais, requellões. sal. saga sardinhas,
caixas de descarga pare etixos caduca
Térmo n.° 742.651, de 29 66
çaes premoldadam estuque ar-anisar de
sanduiches sorvetes, suai de tomate e de
Classe 36
S. A. Salineira do Norciasl.e
base asta" co, estacas. esquadrias astral
frutas, torradas tap.oca, tâmaras, talhaTecidos em peça de, algodão, fibras
Rio Grande do Norte
taras inetalic_a para constrmões. iame
rim, tremoços. tortas. tortas para alisintéticas, lã e seda
Ias de metal. ladrilhos lambris uvas
mento de animais e aves. torrões
Termo na' 742.667, de 30-3-1966
de função lanes. lageoras material uso.
moldo e torrado
Proteene Consultores Industriais S/C.
/ante corora trio e calor man lhaa masTétano
n.°
742.669 de 30-3-1966
São
Pat
lo
de função tages lageotas material tsta
ri a :f a•ma Produtos Químicos Ltda,
&iras para construções. mosaicos pra
S5u P.1.110
dutos de base astáltico. arca l utos nara
.
PROTECN2
tornar impermeabilizantes as argan,asnr2sil.eira
nEIFARNA
sas de cimento e cai hidra dica padre•
ind.
Brasileira
milho. produtos betaminosos Impermea
Classe 33
bilizantes limados ou sob outras formas
Elaboração
deprojeto,
para
obtenção
de
.i.isse 4
para revtstimento e outros como na pa•
Classe 3
financiamento ¡unto aos órgãos goverSal de sua indústria e comercio
Produtos
farmacêuticos
imentação Peças ornamentais de ciem geral
namentais e privados, tanto nacionais,
.
_ —
mento ou ciesao para tetos e paredes
Termo na' 742.661, de 30-3-1966
como
internacionais,
estudos
e
pesquizas
Termo
n.°
742.671,
de
30-3-1966
papel para forrar casas masaaa anti Telequanta Produtos Eletremlcos Ltda.
Uni-Patri
de mercado com relação a importação e
Engenhari ae Adminisacidos para uso nas construções nar
caaa Daria
exportação
tração Ltda.
queres, nortas portões pisos aole.ras
__...
para portas taolos. tubos de concreto
• Sio Paga)
Terino . n.° 742.668, de 30-3-1966
" NERCURIO °.
telhas, tacos. tubos de ~Mação tara
Detelina
Indústria
de
Tecidos
e
Malhas
Ind. Bras1eira
atues de cimento, vicias viciamantos e
Limitada
UNI-kRATRI ENGEvitrA.
:sia ° raia
Classe 8
Classe 19
RaffkkiDAIISt
Aparelhos de rádios receptores
Animais vivos inclusive aves, ovos, inDETELINA
clusive cin bicho da•sacia
Ind. Brasileira
--Tarjo na' 742-.662:de-30-3-1966—
Nome' Comercial
Claase 21
Indústria e Coniércic de Calçados
Caminhões, pranchas transportadoras,
Termo
n.°
742.673, de 30-3-1966
Luzean Ltda.
Classe 36
IPF — Impressos e Publicações Piscais
çao Pa.1,10
carretas, tratores
Artigos de vestuário confeccionados de
Limitada
malha
Classe 4
Silo Paulo
itiZZAN
Alcachofras, aletria, alho, espargo*
Termo n.° 742.670, de 30-3-1966
Jofuro Comercial 5.A.
aza -ar. alimentos para animais. amido
Ind.
Brasileira
atr.êndoas ameixas. amendottn araruta
São Paulo
arroz atum aveia. avelãs azeite ase'
tonas banha. bacariau batatas batas
Classe 36
biscoitos. bombons. bolacha% baunilha Alpercatas, botas, chinelos, sapatos e
fnd. BraSilairs
:afê em oó e em grão :iscarão -anela
sandálias
em pau e em 06 cacau carnes, cha
\Classe 41
caramelos. chocolatea confeitos cravo
Termo 11.9 742.663, de 30-3-1966
çafeeira Salto Grande Ltda.
cereais- cominho creme de' • cresse.
Alcachofras aletria. alho, espargo.,
.aaa
allmenticios croquetes ccen potas CaO
açúcar. alimentos para animais, amido
gica. coalhada. castanha cebola tunda
amencloaa. ameixas, amendoim, araruta
mentos pare alimentos. .iolorantes
arroz, atum. avela, avelãs. aze:te azeiSALTO GRANI%
chouriços. dendê doces doces le tru,
tonas banha. - bacalhau. batatas, balas
Class:c- 3!
Ind. Brasileirbar, espinafre. essênciar alimentara'. nu
blseoitcss. bombons , bolachas. baunilha. Para d::;t 1v:rir: Aint..antme ç acen
to
de
extrato
rrir,as. ervilhas atiravas
Clasaa 41
anta PM DL') e cm grão. camarão. canela anuárto.s, áll,uttF. imprum,s •i:rletins
l eg, Nin c
mete. farinhas altmenticias,., tavaa ftcm pó, cacau. carnes, chã.
Café torrado e wié moldo
ediçtk9 Pmpressm. . rev; s•ta ., (ev
r
cu laa, flocos, farelo, fermentos. feijão,

.10P0R0
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gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionadas. peças teatrais e cinematográfica& programas
circenses
Termo n.o 742.672, de 30.-3-1966
Tobama — Móveis e Decorações Ltda.
São Paulo

Termo n.° 742.682, de 30-3-1966
Wanderley Villaça de SIMOIY

Termo n.° 742.679, de 30-3-1966
Manõel Gonçalves de Oliveira .
São Paulo

SãO

NÚCLEO DE ENSINO
PROFISSIONAL LIVRE
ESCOLAS MECK I NG •

_,JOBAMA
Ind. Brasileira

Classe 33
Titulo
Termo n.° 742.683, de 30-3-1966
Wanderley Villaça de Simone
São P ulo

Classe 34
Cortinauus. cortinas. capachos, encerados, estrados. iinleos, oleados passadeiras panos para assoalhos, paredes e
tapetes
Termo ri.° 742.674, de 30-31966
Uni-Patri — Engenharia e arhainistração Ltda.
São Paulo

7TNI—PATRI
Brasileira
Classe 38
Blocos para correspondencia, blocos
para cálculos, cadernetas, cadernos cartões de visitas ou comerciais, cartões
índices, cnvcolpes, etiquetas, faturas, fõlhas índices, livros fiscais, papéis sem
impressão, papéis em branco para impressão, papel almaço com ou sem pau
ta, papel para desenhos
. _
Termo n.° 742.675, dc 30-3-1966
Indústria de Blocos de 'Cimento Vale
do Ribeira Ltda.
Saci Pau O

VALE DO, RIBEIRA
Ind. 'Brasileira
Classe 16
Blocos d eCimento
'rirmo 11. 9 742.676, de 30-3-1966
Indústria de Blocos de Cimento Vale
do Ribeira Ltda.
,
S.7io•

INIIIISTRIA DE
BL000SD CIO/1
TO VALE DO RI-BEIRA IEDA.
•
Cornertial
742:678, de 30-3;1966
Termo
Wanderley Villaça de SitiiCuie
Pat,lo

•.

MECKING ESCOLAS
,PROFISSIONAIS
Classe 33
Titulo
Termo n.° 742.684. de 30-3-1966
Lamar — Com-r'" 1 e Imoortadora
Limitada
o
c
•

Classe 33
Título •
742.680,
de 30-3-1966
Termo n.o
Jacobo Setton Sasson
São Paulo

para orneiras, fios de borracha hsos,
fôrmas de oorracha, guarnições pari
automóveis, guarnições para veiculo&
lancheias para escolares, lâminas de
oorracha para degrallo, listas de borracha, , manoplas, maçanetas, protetor
ma pára para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador. pe•
dal de partida. paras para businat,
pratinhos. pneumáticos, pontas de bor-acha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de

borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor sapatrs do pedal do breque. re
sembaio e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de cambio. sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos çios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para conta.
gotas, tiras de borracha para ela,.ora.
cão de substancias a.iimicas
Termo n.° 742.686, de 30-3-1966
Armando Del Ncro
São Paulo

Ine RLUIVira

LAMAR
IN6.88ASILEIRA

Classe 26
Artelaux, cie madeira em geral: Argolas, alguidareA. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas. bandejas, barris baldes,
batedores de carne. caixas, caixões; cai-

Classe 42
Para L.tuiguir: Aguardentes, aperitivos. an:z. bitter. brandy. conhaque, cer.
vejas, ternet, genebra, gin. kumel.
res. nectar, punch pipertnint, rhutn,
•
•
Classe '41
sucos de frutas sem álcool, vinhos, ver.
Peixes, camarões, mariscos congelados,
mouth, vinhos espumantes. vinhos
peixes e mariscos em conserva, em salguinados e whi.sky
moura eai extrato. em calda, em pasta e
0 742.687, de 30-3-1966
Têrmo
n.
em geléias
, e Perfumaria Droga Cisne
Limitada
' Têrnio n.° 742.685. de 30-3-1966
São Paulo
1- - - fria e Comércio de Artefatos de
Borracha Biondina Ltda.
Pulo
DROCIA CISNE

xotes, cavaletes, cunhas. cruzetas, cilhas,
caçambas, colheres, cestos para pães,

•

PIC—LON
IND. BRASILEIRA

capuz para cozinha, cabos para ferramentas, cantoneiras engradados. estra-'
cios, esteirinhas estojos, espremediiras,
embalagens de madeira, escada, fors, guarniçõet para porta-blocos
guarnições pata cortinas, guarnições de
madeiras para utensílios domésticos,
malas' 'de madeira, palitos, pratos, pipás, pinos, puxadores prendedores de
rotinas; pãeinhas, garfinnos e colheres
pára 'sorvetes, palitos para dentes. tábOas de passar roupas. táboas de carne,
tonéis . torneiras, tamliores, tampas,
suportes de *madeira
Termo p.° 742.681, da' 30-3-1966
Wanderley' 'Villaça de Simone
sã o pm,lo

MECKING TECHNICAL
MECKING CALIFORNIA
SCHOOL. Classe 33
' to''33
' 'Titulo

BIONDINA .
Ind. Brasileira.

Classe 39
Para uistinguir: Artefatos de borracha,
oorracha, artefatos de borracha para
veículos. artefatos de borracha nãO Inzluidos em outras classes: Arruelas, ar
golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre. buchas .de estabilizador, buchas.
buchas para iurnelo, batente 'de porta
latente de chasSis, • bicos' 'pára mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te-

lefones, borrachas para carrinros industriais, borracha para amortecedores
bainhas de borracha para rédeas, cochila
de motor. câmaras-de ar, chupetas, cor.
dões massiços de borracha, cabos 'para
ferramentas. chuveiros, calços 'de bor
acha, chapas e centros de -mesa, corias de borracha. cápsulas de borracha
,aidc entro de mesa. calços de borraha para máquinas, copos de, borracha
,ara freios. 'dedeiras deseritupidetyas

fiscos de mesa descaiu° r5ara pratos.
esguichos estrados
'x,onlas le borracha • em quebrajacto

rnct. ra ;33.1 eira
Classe 3
Substâncias quimicas produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na_'farmácia
.
_i•
_____._ _
Termo n.° 742.688, de 30-3-1966
Progeral Proteção Elétrica Geral Ltda.
•São. Paulo

s?ROÇERAL..:
Brnsiletra
Ni•
.'•

ClaSSe.

Para distinguir•os eequintes artigos elé.,
tricos:, Rádios, • aparelhos ..de televisào.„
pick-ups: geladeiras, sorveteiras, apare.„:.
lhos' . de r.2eigeraçãp, "epceradeiras,
piradores de pó. fogbea.• 'fornos ,e foga.,
reiros elétricos, chusieiros. aquecedores,
balanças:, .ferros.elétricos de, engomar e.;;;
passar. batedeiras. coqueteleiras. eypre.,",
medores,liquidificadores elétricoà. má--;
quinas para, picar. e , rnoer legumes e;
carne. ,resiba.tnc.ias , elétrica& fervedorea::
estufas. VenitladoreS„ bule"'
elétricos, jefletores, , rejógicia Ale.. ar list
fr.141. rado.,. fOriti aa elétricas,. triáquittaii'
•

•
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"em

•

Mitográficas e cinematográficas' cam- , Termos na, 742.695 e 742.698, de
30-3-1966
painhas elétricas, garratas térmicas, reqadlares automáticos. lâmpadas, apareMalfer Comérçaa e epreRsetitaçaes
lhos de luz fluorescente. aparelhos de
Limitada
somunicação interna. esterilizadoren coeSão Paulo
Eensadores. bobinas. chaves elétricas,
comutadores, interruptores, tomadas de
"KLI&FER
Corrente, fus1vet aparelhos fotográficos
Ind. Brasileira.
cinematográgicos, filmes revelados.
binóculos, óculos, aparelhos de aproaiClasse 6
asarão abat-jours e lustres máquinas
Alavancas amassdaeiras de concreto e
para lavar roupas para uso
barro, máquinas para abrir chavetas.
ismastico
máquinas para arqueação de embalagens
Tèrmo n.° 742.690, de 30-3-1966
bombas hidráulicas, bombas elétricas
Armando Del Neto
para pneumáticos caldeiras, cruzetas, ciSão Paulo
lindros, máquinas compressoras, máquinas adaptadas na construçã oe conserFRIA
vação de estradas, macacos prensas
Ind. Brasileira
teares e tórnos mecânicos
Ciasse 42
Classe 8
Para distinguir: Aguardentes. aperiti- Pari, distinguir os segaintes artigos elévos. an:z, bitter, brandy, conhaque, cer- tricos: Rádios, aparelhos de televisão,
vejas termo. genelsra. gin, aduai, liar pick-ups, geladeiras, sorveteiras, apareres neciat punsh pipermint, rhum lhos de refrigeração, enceradeiras, asouros de trutas sem álcool. vinhos, ver- piracbres de pó, fogões, tornos e foga!ath vinhos espumantes. vinhos
reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.
quinados e tah:slay
balanças, ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras, coquetelemas. expreTermo n.° 742.691, de 30-3-1966
medores liquidificaasiss elétricos, máEdis5ra "Wilki" Ltda.
quinas para picar e moer legumes e
São Paulo
carne, resistências elétricas, fervedores,
estufas, ventiladores, paenlas e bules
'wILIa
elétricos, refletores, rstógios de ar reInd. Brasileira
frigerado formas elétrica.., máquinas
Classe 32
fotográficas e cinematogiaticas, camPara deitinguir: Almanaques, agendas. painhas elétricas, garratas térmicas. reanuamos, álbuns impressos. boletins. ca . gadores automáticos. Mamadas. aparetálogos. adiça:as impressas. revistas. &- lhos de luz fluorescente, aparelhos de
agias de publicidades programas radio. comunicação interna, esterilizadores confônicos. rádio-televisionadas, peças tea- densadores. bobinas, chaves elétricas.
trais e cinematográfica& programas comutadores. interreptores. tomadas de
circenses
corrente, fusivet anarelhos fotográficos
e cinematográgicos. filmes revelados.'
Têm° n.° 772.692, de 30-3-1966
binóculos, óculos, aparelhos de aproxiChristian Gray Cosméticos Ltda.
mação. abat-jours e luatres máquinas
São Paulo
para lavar roupas para uso
doméstico
Termo n.o 742.697, de 30-3-1966
Lineametal Comércio e Iisdútsrla e
Metais Ltda.
São Paulo

012.-NRAMET.41,"
ind. lirasileira

Classe 48
Sinal de propaganda
Termo n.9 742.694, de 30-3-1966
Laticínios Mantiqueira ESate,
Sac. Paulo

FLOR DA

MANTIQUEIRA
ind.. Brasileira
Classe 41
Queijos, doces de leite, requeijao. !manteiga, qualhada, yogurth, ricota.
mussarela e leite

0.1

oaasse 5
Aço -em bruto, aço preparado, aço
doce, aço apara tipos. aço fundido aço
aarcialmente taabalhaclo, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
tnanqanès bronze em p6. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preParado cimento me'Atro. cobalto bruto ou Oarcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Parcialmente trabalaado. ferro em bruto
em barra, ferro manganés. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado gusa temperado. gusa maleável'
lâminas de metal, lata em %Ira. latão
em falha. latão em chamas, latão em

vargalhões, ligas metálicas, limalha,
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos.
Termo ri.° 742.696, de 30-3-1966
Textil Cibomar Ltda,
São Paulo

metais preciosos, turibuica de meia&
turmalinas lapidadas e vasoe
metais preciosos
Termo a.° 742.702, de 30-3-1966
Suzy's Cosméticos Lidas,,
São Paulo

"CIBOMAR"
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

"SUZY'Sa

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essaigama catre tos, água de colônia. água de touca.
cador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tbnicos para ot
abalas e- para a pele, brilhantina, bata.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "caaquilage". depilatórios, deva
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não. lápis para
p estana e sobranceiras, preparados para
embelezar 'cibos e olhos, carmim Para
rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifriciors em 14
pasta ou liquido, sais perfumados para
LACTICINIOS
banhos. pentes. va porizadores de perta.
MANTIQUEIRA
me. escavas para dentes, cabelos, unhai
aias. sa quinhos perfumado, preparaLTDA.
dos em pó. basta, liquides e tijolos
Para o tratamento das unhas. diaaoi.
Classe 41
ventes e vernizes removedores da meti*
Queijos
cuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas,
Tèrmo n.° 742.701, de 30-3-1966
Orli Jóias Indústria e Comércio Ltda. cilios e p intas ou sinais artificiais, óleos
p ara a pele
São Paulo
Termo n.° 742.703, de 30-3-1966
Padaria e Confeitaria Nova Lorena
"ORLI"
Limitada
Ind. Brasileira
São Pau.o
(alasse 23
Para disui.auir tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhmo cetim.
cara, casimiras fazendas e tecidos de
lá em peças, juta, jersey; linho; aylon.
paco-paco: percalina; rami; rayon: seda
natural; tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro e
veludos
Termo n.° 742.699, de 30-3-1966
Laticiniso Mantiqueira Ltda.
Saca . Pealo

Classe 13
Adereços de metais preciosos .senalpreciosos e scas imitações adereços de
pedras preciosas e . suas imitações, •adega.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, a lianças, anéis. arti
tantasia de metais preciosos,-gosde
balagandans de metais preciosos ou
semi-preciosos. bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de metal precioso ou semipreciosos, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
contas de metais preciosos. copos de
ciosos, diamantes- lapidados, fio de ouro
fio de prata, fivelas de metais preciosos. cafeteiras de metais preciosos. jóias
jóias falsas. lantel6las de metais precipacese medalhas de metais preciosos
•
'-aiosos e suas imitações. pal:tos
'iedras preciosas para jóias. pedn
ai-preciosas para jóia. 'pérolas
e ti
Ses de pérolas, pratos de metais anos, serviços de chã e de café
de a iis preciosos. serviços . de licor
de metal precioso. serviços de refres.os
de metal precioso, serviços de saladas
de fruras de metal precioso serviços de
sorvete de metal preçióso. talheree de

PREÇO DO NÚMERC, DE HOJE: CR$ 50

"NOVA LORENA"
Ind. Brasileira
Classe 41
Pães e bolos
Termo n.° 742.704, de 30-3-1966
ChanAaria R. G. Ltda.
São Paffio

Ind. "Brasileira
R.G
Classe 44
Cigarros, acendedores para cigarroS,
aromatizados para fumantes, bobas para
turno bolsas nata rapa cachimbos carreiras para fumo, charutos cigarreiras.
cinzeiros, estoios para cachimbo filtros
ara piteiras, fosforelras de bolso. isqueiros. paria para cioarros. piteiras.
Ponteiras de cachimbos porte-charutos,
ra pé sacos Para humo
Têrmo n.a 742.705, de 30-3-66
Panificadora e Confeitaria Suzano
Ltda.
sal a ra,i0

"SUZANO"
Ind. Brasileira
41
Pães c bolos

