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SEÇÃO III
ANO XXIV - N. 181

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Secretário da
Indústria

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

'Urino 136.164 - Dispositivo afiai.
dor de facas e outros - Requerente:
"Walita" S.A.
•Têrmo 138.339 - N8vo tipo de
bico para mangueira adaptável a
qualquer tipo de esc8va e vassoura
cm geral.
Têrmo 138.343 - N8vo tipo de
marmita térmica portátil - Regue*
rente: José Ignãcio Peixoto.

mento aos recursos abaixo interpos- Têrmo 287.319 - Marca Tripor Despachos em recursos. Republica- tos, a fim de manter a decisão an- Requerente: Moinho Atlântico S.A.
do por ter saldo com incorreções.
tenor.
- Processo indeferido.
O Sr. Secretário da Indústria HeTêrmo 254.124 - Marca Garoto Termo 270.378 - Marca B-Fortan
raldo de Souza Mattos deu provi- - Requerente: Padilha st Padilha - Requerente: Labormédica indus, mento aos pedidos de recursos in- - Recorrente: H. Meyerfreund & trial Farmacêutica Ltda. - Processo
Desenho ou modêlo industriai
terpostos nos processos abaixo men- Cia. - Nego provimento a oreeurse, Indeferido.
dee:•14o
Diversos
cionados a fim de reformar as deci- para manter o despacho concessivo
sões anteriores:
Termo 140.321 - N8vo e original
de fls. 10v., cabendo ao D.N.P.I.
Dia S.A., Distribuidora, Importa- desenho
Termo 232.402 - Marca ubi
textil para colchas, para
exigir a apresentação de exemplares
Requerente: Francisco Bento da Pon- em nome do nôsro titul ar, afim de dora e Administradora - No recur- cama de uma ou duas pessoas J- Reso interposto ao requerimento do guerent-: Fiação e Tecelagem Toga
te - Processo deferido.
ser expedido o certificado.
300.400, marca Superior - nato S.A.
Termo 230 988 - Marca Pommade
Termo 301.642 - Marca Trialctus térmo
Arquive-se o recurso, de acôrdo com Termo 1 e 0.760 - Original modele
7n111dy Andreno Styptique - Reque- Reauerente: Editôra Brasil Amé- o
rente: Société D'Etudes de Recher- rica Ltda. - Recorrente: Tm/lei-lis art. 197, do C.P.I. e cumpra-se o de salto para sandália - nequeren.
ches et D'Anlications et Medicáles S.A. , - Rádio e Televi - Proces- desnacho de fls. 8.
te: Francesco Hostil.
Têrmo 297.143 - Requerente : "Si- E.R. A. S M .E.
deferido.
vatn"
Companhia
de
Produtos
para
Termo 149.840 - Original modele
- E.R.A.S.m.E. - Processo defe- soTermo
278.092 - Marca Singra de caixa para renaros elétricos
rido.
r›,-eueren te : Nathon Zilberman - Fomento Agro-Pecuário - Torno R
eee
eee nte: Antônio Parodi e Mário
sem efeito o despacho, de aceirdo
Termo 261.850 - Marca Pectocel recorrente: The Singer Menefae.tu- com o parecer.
e,rrlinf
- Requerente: Eli Lily and Com- ein e: Dome anv - Proee ssn deferido.
Tér mo 196.547 - Nova e 011,,in
T'rreo 111 .799 - Marca Glitex- Exepdiente do Diretor da Divisão de o
pany - Processo deferido.
"f'rirecên em deslizadora vara
Termo 297.530 - Marca Star Dust rio Yneon Ltda. - pcorrente: T .amóveis e ri! f ros lias - Requerente:
Patentes
- Requerente: Malharia Nossa U- lloratArio Ain .ri eann de Fa q oo f We lter Feltrin. •
nhara da Conceição S.A. - Proces- 'ori1na - Renuerente: LaboratóDia 21 de setembro de 1996
rápia
Proc-sso deferido.
Térmo 156 830
so deferido.
Élesenho
trie l de Asu i ein - Reverente: Ke..
Notificação
T2rmo 283.773 - Marca GRW Termo 236.1134 - Marc' .elvorizae:R u me S.A. Indústria e Comércio de
nem/avente: neimbras il QuiVeb-Teltow - Requerente: Veb Ge- ae
--eeetese,e,eefee,
re-seeteaat Rra eileirs S.A. - Uma vez decorrido o prazo de reroente-Und Regler-Werke Teltow - •
Termo 158.077 - Ori g inal modelei
consioeracão
previsto
pelo
art.
14
da
Deu provimento ao recurso, para de- "eeueren +e: Cluett. re e hody & Co.,
Lei n9 4.048 de 29 de dezembro de de algemas (iumelos) para molas -a
- renceeeo deferido.
terminar mie se aguarde a soluce° ▪
Automolas r.quipamena
Termo ea9.2 e2 - Morra - 1931, e mais 10 dias para eventuais Requerente:
elló o rrOVêrT20 Federal dará às mar¡untadas de reconsideracão e ee do tos S.A. Ind. e Comércio.
cas, cujas firmas são estabelecidos R eee neeete: Jeito otto T1, Õrloro mesmo
não se tiver valido nenhum
T Ahrne •en - Recorrente: Aberteivos
na República Democrática Alemã.
Termo 158.748 - Nôvo modelo diz.
interessado remis notificados os re- trihuidor
Termo 283.943 - Marca Continen- Rem - Peil S. A - PrOn'Rnt,
- Requerente: Henry A..
coma
querentes
abaixo
mencionados
Téerne 9g2 .2en
Meeret untiron
tal - Requerente: Veb BueromaschtYloTzsvorth, dohn D. Wark e Peter
parecerem
a
este
Departamento,
a
Sch/ademundt.
' c! ,l uere ,14- e rl eetro reenan 'te 11nenwerk Karl Mark-Stadt - Dou fim de efetuarem o pagamento da
provimento ao recurso. para deter- elit ada - recorrenfe! neneeel
primeira
anuidade
dentro
do
prazo
Termo 159.3e7 - Nova conforma.
re)M Y`A l /V - Processo deferido.
minar que se aguarde a solução que
eão d e
o Governo Federal dará às marcas, Ter mo 9QP.048 -• aseeee seemee de 60 dias, na forma do parágrafo R eceie/Neharpa de sabão em pedaços -o
único do art. 33 do código para que
/etc: Companhia Carioca In.
cujos firmas são estabelecidos • na
r enue reete : S.A. Institsito
sejam expedidas as respectivas car- dast-dei.
República Democrática Alemã.
Arneriee ne Termo 160.012 - Na y° mode/ o de
ecorrente: tas patentes.
sabonete - Re q uerente: Unilever
Termo 3E8.7l7 - "M" - Reque- 12,^n A litós Irm-,,•4,1.5,4•••• "ntlollirlhOS
N.V.
rente: E. Wese l e S.A. - Estabele- ttr1S,. - Processo deferido.
Privilégio de invenção deferido
cimentos Vinicolas, Indústrias e Co- I Termo 255.544 - Marca Calcivit
mércio - Recorrente: Mescle & Cia.! - Renuerente: Laboratório Procam- Termo 131.900 - Aperfeiçoamen- aprTermo 161.203 - Original e nova
esentação e inpontas de minas de
Ltda. - Dou provimento ao :cur- no Ltda. Recorrente. Instituto to em malas, franqueiras e outros - lápis
para maquilagem. •
so, de acôrdo com o parecer do Lorenzini S.A. Pr edutos c "ze".eicos Requerente: Dober & Cia. Ltda.
Termo 161.359 - Nôvo lustre pare
G.TA, para reformar o desnacho re- - Processe deferidt
Termo 137.177 - Uma construção lâmpadas
- Req uerente: Yoshinoln1
corrido, negando-se o registro, que Têrtn o 9R9 .9 99. - Marca Cibal - de alça para recipientes - Reque- Yaina da .
aliás não corresponde ao clichê pu-! Reeuerente: , Comércio Indústria de rente: Continental Coa Company,
blicado e constitui sinal usado pela Rebi d es Araúio I:tda. - Recorren- •nc.
Modêlo de utilidade indeferido
própria im eu en a d a .
Termo 139.426 - Máquiuna para
1 te: Produtps Químicos Ciha S.A. Processo
deferido.
encaixotar e desencaixotar - ReTermo 285.92e .1 o ea Bedding
Termo 138.337 - Nôvo modelo
- Requerente: Citytex S.A. Indús- Termo 202.789 - •.e ' arca Polyarth- querente: Holstein & Kappert Mas- enfeite para múltiplas aplicações de
Req uerente: Hugo Meter & Cia.
tria e Comércio - Recorrente: Ar- rin - Requerente Química Haller chinenfabrik "Phonix" G.m.b.H.
Um
mitada.
innetões de Aço Prnbel S.A. - Dou Lede, _ Recorrente: Laboratório LeModêlo de utilidade deferido
r
eg+.
S.A.
Processo
deferido.
provimento ao recurso, para incl2fc
76.833 - Uum nôvo mode.
Desenho ou m ato industrial
rir o pedido, face ao ertigo 95 n s 5 Termo 266.022 - Marca Nylotex Termo
de escada - Requerente: Vinco
do código da "ropri dede Industrial, - Requerente: Indústria de Meias lo
Forstnerio.
Têrmo 151.680 - Um n8vo tipo de
combinado core o artigo 3 2 - Letra Cee Ltda . - Processo indeferido.
Tèrrno 292.739 - Acro-Carga - - Termo 135.207 - Nôvo modelo de m ec anismo de seg urança para freios
A do C.P.I.
O Sr. Secroffnxio da Indústria He- ',?equerente: Importadora Aeropan colher - Requerente: Indústria Me- em geral
Ire-mierente: José Lula
talúrgica Gazola,.
raido de Souza Mattos, negou previ- Ltda. - Processo indeferido. Bardos Rodrigues

*138 Térça-feirt 27

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Setembro de 1966

) - As Repartições Públicas
- As Repartiçõe. Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA reACIONAL
jornais, diáriamente,• alé d3
fevereiro de cada' ano e as
00INTOIC GERAI
iniciadas, em qualquer época,
1.5 horas.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- As reclamaçães pertinen.
cmag,a Da *aça° Os •enaote
- A fim de possibilitar
tes à matéria retribuída, nos ~PE ce) sseavtdci cia puaLscaçãE•
PLORIANO GUIMARÃES remessa de valores acompacasos de erros ou omissões• MURIL O FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL.
quanto a sua aplicação. sol&
escrito. à Seção de Redaçãci.
GILÇA0 .9.
citamos usem os interessados
das 13 ás 16 horas, no máxi.
assas0 pub001411000 00 00000 lenta 40 00p0rt0000000
preferencialmente cheque ou
mo até 72 horas após a saída
Incluetreae 40 MIM. térte
01•011110•11 , de 04.00.1
vale postal, emitidos a favor
dos órgãos oficiais.
41. 0...aeN01,19 e Carneweee

EXPEDIENTE

do Tesoureiro do Deporta.
tk Imprensa Nacionai.
- Os .suplementos cis edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da asFITNCIONArtros
sin‘eura.
Capital e Interior.
Semestre . . . Cr$ 4 500. - O funcionário público
Ano . „ . . . . Cr$ 9 oco federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
Exterior:
esta condição no ato da asAno
. Cr$ 10 0" sinatura.
O custo de cada exem.
dos jornais, devem os as. piar atrasado dos orgãos cif
sinantes providenciar a res. ciais será, na venda avulsa,
pectivo renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do mescedêni ia mia iam de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por uno
(36) dias.
deeorriilo.

bui:mesas, na. Oficina* cio 0(4 adem mo de &raptas* Netiond
- Os originais deverão ser
dacti7ogrojaãos e autentica-à"•"""'"dos, ressalvadas, por quem de
ASSINATURAS
difeito, rasuras e emendas.
-

Excetuadas as para o

exterior, que serão semprei HePAIrrrçOns II PARTICULARES I
Capital. Interior:
anute's, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6 000
época, per seis meses ou am Ano . • . . . . Cr 12 00()
ano.
Exterior:
I
- As assinaturas vencidas Ano . . . . . . Cr$ 13.000
poderão ser suspensos seta
avise prévio.
vão impressos o número do!
Para facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e o
tes a ve.i[icação do prazo de ano em que findará.
validade de suas assinaturas,
A fim de evitar solução (1e
na parte superior

do enderêço continuidade no recebimento

'ramo 158.313 - tjm návo tipo de N° 137.230 - Barolo Cia. Ltda.
lençol - Requerente: José Paulo
N9 138.518 - Duracour S. A.
Saddi.
Indústria e Com ércio.
Exigências
N° 138.807 - Manlio Maria Gorbi.
N° 138.920 - Antonio Perraresi
Termos com exigéncias a ramprir:
139.264 - r:io Catlos %odora
N9
D. Glosa Indústrias Gráficas S.A.
- Opoent3 do têrmo 154.383 - Mo- Filio.
délo industrial - Cumpra a exigênN9 140 036 - Autonia Marin Pucia.
jals .
N° 143 052 - Antonio Augusto
Termos:
Corrêa.
N9 154.383 - Planalto Indústria l\TÇ' 140 078 - Constant'no Pj FIII,JS
de Artefatos de Papel Ltda.
Ltda .
N9 113.62()
Luiz Gianfratti.
N° 140.090
Deomedes de PaN 9 119.024 - Elopax Cia. de Produtos Plásticos Indústria Comer- rti,.
N° 140 094 - Eriges- Tec. Indúscio.
1; 9 123.504 - Max Lowenstein S.A. tria e Comércio Lte.,i.
Fábrica Aliança de Artefatos e Me1\19 140.121 - Evangclia Uimitrios
,
tais.
Edimitrios Naffliotis.
N9 123.984 - Efecê Editâra S.A.
N9140.123 - Ivone Bittencourt
19 124.767 - Chigaco Bridge & Cunha Brito.
Uni Company.
Spozati, Montanari
N° 140.127
N 9 124.938 - Nilo Santos .Into.
6 Cia. Ltda.
N9 125.923 - JaCk Kreuter.
N9 140.132 - Francisco Celestino
N9 126.259 - Paul Nofcr.
N9 127.939 - Pilot Pen do Brasil Chamorro.
S.A. Indústria e Comércio.
N9 129.261 - Carlos Valverde N° 140.133 - Portaloldo Indústria
Aries e Geraldo Eulógio Pondevila e Comércio Ltda.
N9 140.134 - José Simon Ganhau.
Pa.zos.
N9 140.147 - Alexandre Mauricio
N9 130.3.9 - Talley Surgucal InsDainnichen.
truments Limited.
N9 132.250 - André Nathan EtamN9140.149 - Romulu Joanne
bouli.
Gozzi
N9 133.500 - Gil Ressoai.
N9 134.015 - Oswaldo Colombo.,
N°
140.150
- José Pezzo.
N9 135.772 - A. J. Renner S.A.
N9 140.249 - Comércio, Indústria
Indústria do V estuário.
No 135.880 - Claudionor Cerva- e Importaçãr jofre Ltda.
N° 140.286 - Holstein Ci KaPpert
lhaes.
No 136.217 - Antônio Alfonso Per- Maschinenfabrik Phonix G. M .3 . H .
N° 140.310 - Llgo Zuffi.
nandes.
N9 140.323 - Floriano `..;osta.
Leopoldo Ferreira
N° 136.280 N9 140.620 - Francisco Tosé Jesus
Sarmento Pinientel.
N 9 136.648 - Alexandre Peri..co- Iglesias Posada.
kino
N° 140.621 - Mevanica Industrial
N 9 136.724 - - Fred-rico Steinberg. Estampotec. Ltda.

N9 140.622 - José Solino g jines , N9 124.997 .-- Fábrica Nacional de
n Acessórios Para Lubrificação LimiFlores Gonzales.
N° 140.626 - Alberto Carvallio. tada.
N9 140.252 - José Violaute
N° 140.746 - Antonio Storino.
N. 140.755 - Jose/ lmerglik 6 Cia. I N° 140.257 - Kaiser Aluminium
Chemical Corporation .
Ltda .
N9 140.282 - Celso Farm.
N9 140.782 - Augusto Costa.
N° 140.882
Sperry Rand CorN° 140.803
José Otilio de Men' poration
dorna.
N9 140.864 - Affonso Orlando N° 140.900 - Persianas Columbia
S.. A.
G:ariere.
N9 140.908 - Aiabras Comercial.
N' 14'3.879 - Nicolino Guimarães
Exportadora e Importadora Ltda
Moreira.
N9 140.909
Aiabris Comercial,
N° 140.907 - Aiabras Comercial,
Ezoao-tadora e Importadora Ltda.
Exportadora e Importadora.
N° 141.761 - Société R horta ceta
N 9 141.635
Agostinho da Cruz
N9 141.763 - Société R.hodiaceta,
Mattos.
N° 141.800 - Dumater
N9 1341.718 - Pietro Boassi.
N° 141.720 - Joaquim Fooseca Jú- e Comércio.
N° 164.871 - Isidc.ro Gio•.-anni Rinior..
N° 141.724 - Moacyr Rodrigues volta .
N9 164.875 - VVorthingtot, S. A.
dos Santos.
( Mãquinas) .
N° 141.725 - Ziida Albuquerque,
Joãc, Lp
N9 165 091
Netto.
Moraes.
N9 141.747 - José Carlos Vieira. I N9 165.434 - Franciszo Meirelles,
N° 165.473 - Liceu de Artes e
N9 141.768 - Achyl/es José Pio
Ofícios de São Paulo.
Reg giani .
N° 165.474 - Liceu de Artes e
N° 141.806 - Protoplástica indústria e Comércio de Produtos Plásticos (Meios de São Paulo.
N9 165.476 - 165.477 - • Liceu
Ltda .
de Artes e Ofícios de São Paulo.
N9 141.807 - Indústria de Móveis
N., 165.469 - Litbornt&:os Goulart
de Aço Condo Ltda .
S. A.
N° 141.828 - André Stamo.
N° 147.712 - Tunismar Tecidos
EPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ltda .
INTERFERCNCIA
N9 141.964 - Haroldo José.
N9 159.096 - Wladyslaw Zalewski. 1
Rio, 21 de setu libro de 1965
N9 161.408 - Albert Y. C. Chal
Notificação
Iheub
N9 161.652 - Ismael de Oliveira.
Cima vez decorrido o prazo de reN° 107.544
Vicratex Indústria consideração previsto orlo art' t ,o 14
e Comércio S . A.
da Lei ti: 4°.048. de 29 l2-1)61, e
N° 120.357 - José Graça de Ara 6- mais dez dias para eventuais inaladas
jo Franco.
de reconsicieraçijo, e se do tnesiao não

u 2,/

t)Nsj Uri-

(e..eçao til)

Setembro de 1956 .4139-

o! tiver valido nenhum interessado, SN,
N° 493.500 - Conga - São Paulo
N° 470.402 - Total - lotai Roupas
Têrmos aguardando anterioridade
'ão logo expedidos os certilicados Alpargatas S. A. -- CI.41 (com ex- Limitada - Cl. 36.
N9
150 342 - José Moreira do
-Abaixo:
alusão dos artigos bolos, contados,
N9 472.590 - • Dogan - Pearson
Marcas deferidas
bombons, chocolates, cacau, torrões, S. A. Indústria e Comércio - Clas- Nascimento.
N° 454.901 - Sociedade Importa.
pastilhas e caramelos).
se 2.
dona
e Exportadora S. A Socimex.
468.581
Satalio
N9
Saturnia
No 494.379 - Ceramisita --- Dr. i N 9 475.986 -- 7appa - Mentogul3. A. Acumuladores Elétricos - Cl.
mica
S.
A.
i
N9
460.911
1.
Tarcisio •-:otares.
21 (com c:
cio indicada pela' seção). Aron Master e Dr. Roberto Braudão
N° 477.049 - Cica - Companhl a N° 477.467 - Pintucci, Spadari
16.
N° 464.299 - Teteu N9 495.243 - Sagrado - Raphael Industrial de Conservas Alimentícia s Cia.
a. 41.
Pinheiro
Cica - Cl. 6.
N9 484.237 - Ótica Progresso Lia
1VIolina - CI. 2.
N° 434.103 - Gelomativ L
NI9 477.064 Uca - Cempanhi a matada.
N. 495.317 - Monassa - Toufic
Indústria Brasileira de Embcsa
Industrial de Conservas Alimentícias
N° 485.328 - Flávio Machado Casa
Yousset IVIenassa
Cl. 36.
mlagens S. A. - CI. 8.
talar.
N° 495.506
Digene - American Cica - CL 21.
N9 434.104 - L R Gel i.iatic N. 488.194 - Livraria Editerra Mo'besa - Ind astria Brasileira dç Em- Home Products Corporation - Cl. 3.1 N° 477.396 - Cardeal - Lucasa
• 495.` 1
t3 G - B G Filmes S. A. Indústria e Comércio - Clas- da° Ltda.
:mlagens S. A. - Cl. 8.
se 41.
Ltda. - Cl. 8.
N9 488.504 - Associaçâo dos Ser.
.N9 456.001 - Creotosfol N° 495.689 - Ken(i - Mrtar Sa-, N° 477.403
Oracilin -- Com- vidores Públicos de Santa Catarina.
oorator:o Loubert de Prods. Farmacêusano - Cl. 41,
pai: ia ,nciostrial Deiros S. A. - Clas. ' 490.42/ - a:hocolates Garato
ticos Ltda. - Cl. 3.
N9 496.023 - Fitoactina - Pabst se
S. A.
N° 466.133 - Virgem de Fáent2 - Brewing Company - Cl. 2.
N9 477.646 - Planalto - Ezegaias
' 490.770 - Fernancles Gushiken
Nr:stidas Cal'sto Falcão - C. 41.
N9 496.062
Gonaa;ves Costa - Cl. 41.
Nova América
&
Cia.
N9 466.553 - Duplette - Metaltar- Padaria Nova América Ltda. - Cias; Na 477.927 - Líder - José TchaN9 491.658 - Circula a.e Engenhaaica Wallig S. A.
a. 8.
se 41.
kerian - Cl. 39.
ria Militar:
Nu 478.531 - Itatiaia - Itatiaia
N° 468..017 - Dançar Dancar
N° 496.192 - Daiper - Claudio
Nu 491.710 - Tamoyo Construção
ind. de Auto Peças Ltda. - el. 21 B. Pera - Cl. 8.
Filmes Ltda. -- Cl. 8.
.em Laia.
(com exclusão de: alavancas de canaN9 478.893 - 900 -. Ready Dlet N° 492.054 - Laborató-ios Baldaca
Na 496.567 - Malestic - júlio
. cl S. A
ma e carrinhos para máguinaa de es- 12 ,-' -iro • - Cl. 11.
- Th?. Barcian Company - 3..
N' 478.919
Santa Mirinha
;rever).
N° 496.670
Ges - Geaser Pinto
N9 492.139 - Jap - Comercio e
J. Marques Adão - Cl. 41.
N 9 470.422 - Mexinhaa York - Cl. 28.
?nc:::.r.a da Roupas Caia.
irdústrias York S. A. Produtos
N° 497.531 - Campo Limpo -' N" 484.092 - Brasmac - Cia.
N 49 1 .31 - São Paulo AloargaEirúrgicoa - Cl. 48. - Registre-se Farmácia Campo Limpo Ltda. Clas- Brasileira cl" Máqn'--.as e .Perran3entas tas S. A.
3CM d:reito ao uso exclusiva da ex- se 3.
Brasnme Ltda. - Cl. 6
N u .192.471 - Arniandt. Soares de
pr. -são: MCN inhas.
Na 4'14.860 Contr l'ar C.ons•• Carva'ao.
N.° 497.595 Deproaal - WarnerN9 473.137 - Gordo mon - Cano Lambert Pharmaceutical Company - tru/ar Construtora e r.omerdal Ltda
N 9492.00 - Dr. Maçai Athayde.
- Cl. lb.
Erba S.P.A. - Cl. 2.
Cl. 3.
I N° .492.707 - Bacardi &Company
N° 477.342 - Perebron - Aziende
N 7 190.373 - Bauticidin - Kalcen Ltda.
N 9 497.747 - Vidrotem - EspeCl • Paunite Angelini Francesco lhos Vidrotem Ltda. - Cl. 14.
1 N" 49.3.720 - São Paulo Alparga•
- Cl. 3.
N° 497.765 - Souvenir
Joaquim
N" 490.390 - D .,k orn -I r .abora- :as
. A.
Cl. 41.
tór' a I ' •;- 1 :. :) Lt-Ca. - Cl. 4$.
I N 9 192.920 - Bar e Rastaurántei
N9 477.427 - B C
Calçados T. Ribeiro Na 497.977 - Cibaço - Cibaço' N 9 421.'931 Fu”:""ir.1 Ltda.
Queiroz Ltda. - Cl. 36.
I\Z? e l3.0:3 - Indiat éria e Cornarei,
N." 477. '7 ( -"ote - Qui- S. A. Comercial Importadota Braai- nhia Pruiirta d Pais e Art:s C- ãSt" Ltda.
mica Industriai União Ltda. - Clas- leira de Ferro e Aço - Cl. 15. Fie- : s - Cl. 19
N" 493.352 - Cobr.ma - Corn:rrio , 1 :° 193.910 - Represeataaaas e Co• ' ol's - Quimiose 1 (com exCusio de tintas,, aernizes,i N.° e 3 736 tarma Ltda. - Cl. 3.
de Ba'anças e Máquina:, S. A. Co- 111 - 2r • o de IVIad.
Gança vs Ltda.
esmaltes e laaas)
N° 498.750 - Lauren - Riz3leo bania - Cl. 8.
r:9
Pa5 - Latieini,,s Pandriran.
N 9 477.n- 3 - Quindur
Química
N'- 491 611 . Cobr'olins P o ' r as - te Lini•::-,r!a.
Industrial União Ltda. - Cl 1 (com S. A. Indústria Comércio Avicultura
. 41.
Jen' 1 • I"m r 'ren IVIrdiado - CI. 13.
1'2 /.94.2.:0 - Contact5a
as Lunear
exc/ii- - ode tinta.,. esmaltes, lacas
- I
- Qui/1110e vernizes).
Nome comercial &fera,
farma !A.M. - C).
1/.9 194.352 - I!enresentrções
N° 413 ^37
Dandy - Cala Raad
-•
"
P - 71 T tttos L ida
- Cl. 35.
N19 477.326 -.Sicol Coméraio e In- G- .---iSo p aa Dirs - Cl. 32
Pradlitos A:intenda
N.
7^
- Kevoker Sarkis dústria S
A. -- Si ao1 rnm . ' • 7 ^
<' 1.721
irtrus
cion Vita-Lar Ltcla
Indústria S. A. - Art. IN n 9 2. qrs D:onisio Martin o - Cl . 37.
N° 482.4`.0
Revista da Socie- ,
N° 4`)M73.0 - 1 , nitios Naargues.
F.stabal-e:mento
- TO:30
dada Ralam Paulista - Cl. 32.
N e V4.855 - Pneusa Léria.
N° 464.523 - Livraria Tri.'mpa! ra
Cl.r
N? 405.0 , 11 1 ,..iru Amaroso.
N° 482.813 - Jussarita
Venmq
4-- .284 - Banzar
Cotia- - Livra:ia Fr'nmin'a 1,tda - Cl. '-2.
N u 495.122 - Zambon Calaormairioste t.f.
Cs. 42. 38. 17. - Art. 117.
ch'a '
S. A. Vcicians Maaulnas Agrícola:7
('L 7.
d • S.
N9 466.209 •- Cida e d, (ocaN9 485.798 - Soberana SobeNa 495.39 n ,- lo•b ras - Indaastria
Cl. 33 -.rana - Auto Agrícola S. A. - bana - Arnoi de Mallo
Rubens
N) 45 .901 e Crurrrcio Ltda.,
Art. 117 n u 1.
Cl. 7.
tl? iouza Oliveira - Cl. 48.
I a 495.'109 -• iltiliclar4e Doméstica
N
N u 1 3 3.625 - Edifirio D • uv Avila
N° 489.591 - Tender - Poot <"'. 05' • *-:São Caetano Ltda.
Cl. •
Calcados Petrv Ltda. - CI. 36 (com - Cor-,t:uto-a Carmdá S. A .
S. A. Indústria e Co aarcio ‘rt. 117.
exclusao da calaados, sapatos, chine- 3 3
Cl. 8.
I N' 4q0.305 - Agencia Garai pas,,,
Dom 11.2itor
N 9 493.627 - - Pd
los, galoch a s, malas, pantufna, oolai
snens e Turismo l'onr 3r..uid ::..kta.
Nome Comercial r!al-odo
S. A - Cl.
Con-trutora Cr
nas e sandal:as).
N9 499.564 -- ailao. Saiimar.
- Art. 117 0 9 1.
N9 474.695 - Construtora e imoN.° Apolla La, 3 '
N9 500.106 - Discalbrás Distrio
•• • "..rei :
aamstrutura bu'rl ara 8-asileir ade C o cados Ltda.
Tohann Faher Ltda. - Cl. 17 (com N° 493.°35
- Antmável C.11.111 do Brasil .- e Imobiliária Ubitat3 Ltda.
exc'usao dos art'"os: arq uivos.. otres
N u 500.782 - Calcados tia ita Cla"ai
Cl. 6, 8. 11, 21, 33, 39, 47 - Art. 117
e masnas rara mo'clar).
N 9 566.045 - Laboraairio Cataria
Titulo •
-cimento
1
n9 1.
, nense S. A.
indel-rido
Nu 489 805 - Noticias - Cônego
•
alarcas indeferidas
- Clodom r e Silva
Cl. 32 (com
R e ti I- 'cação de cliché
N 9 457.767
S..1.••- entr- do Rio '
exens".•-n d^: knirinhas1
i2Inhad de Janeiro - Bólsa la lin ;veis do
NT, 469.856 .- Ideal
N°
495.597
- Drogam -do - Par.
N° 4^0 700
Cestas . de Natal in- Serraval I Filhos Ltda. - CI. 41.
- Cl. 41. 42, macia Droganeto Ltda. - Cl. 1 __
•
fantil
Sir•on de Balam Importa ao
Ca"tano 43. 44, 46, 48
N u 466. 389 - Monarc
Clichê publicado em 10 . 8-61 Indastria e C-orn-t relo Ltda. - Cias- Pa caiar, - Cl. 8.
Paulo.
Exigências
Si' 19.
f.uturama
N 9 487.620 - Pi:enze
N 9 490.844
Dandv -•
Térmos
com
exigênrias
a
cumprir:1
Indústria e Comarcio de Criaccões
EXPEDIENTE DA SF.ÇÂO DE
Comercia l , lialortação e Expn.-!-adio !ada.
• Cl. 36.
INTERFERÊN^JA
N.' 490.514
Alimenticia Santa
Ltda.
f'1. 1 7 (enin earlusic de ti.
t,opac - Cia. t'au Cruz I..tda
N9 467.987
chaloa ciares c arouivoc). •
Ind. de C.aié Nu 491.270 - Paraguaçu Comércio IRio, 21 de setembro de 1966
lista dos C.a eicultores
N 949-4.231
II. N. A. - LI. N.
Cl . 41.
roorie
as Ltda.
A. ( l s'al "aai Arn arica de Produtos
Notificação
Newton •
N u 458 511 - La , c1 •
N 9 494.102 - Cot-imana...a Química
Quiin'cos S. A.
claso Fontes - Cl. 48
Uma
vez
decorrido
o prazo de Mo
Industrial de Larninalos
N 9 169.6'31 • Café 1-.or 1:- AbaeN° "93 '1"
Nutramina -• DieN 9 494.'25 - El-dal-indústria Wa- consideração previstr p:lo art. 14 da
Lei n° 4.048, de 29 .12 -61, e madi
tricia S. A. Procaaas Di atéticm, c Nu- te - Cl. 41 - Andrade e Per-eira Ida S. A.
Ltda.
tra-toma.
Cl. 41.
a'az dias nara evantliais funtacim de
a.191
,.r:,rnasa Indústrias reconsideração, e do mesmo não se ten.
Soberan.. Editorial
Nu 469.970
N9 493.427 Promeca Promeca
S. A. Indústria e Comércio - Clas- Disco - Ednésio Luiz da Silva - Brasileiras de Materiais Ppn. Poli- do valido nenhum :nteressado, sara.
I mentcv; .
'Cl. 8.
se 18.
IJogo expedidos os certificados abalada

4140 Têrça-felra

21

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Setembro de 1966

N.° 484.482 - Durinhos - Re.
N.* 484.764 - Estrela - Regue- N.° 494.033 - Contafix - Reguerente: Lustres Estrela Ltda. - aas. rente: , Lontaiix S. L. - Contabilida- querente Fábrica de Calçadog
de e Assuntos Discais - Classe 33 - Durinhos Ltda. - Classe 36.
N9 453.428 - Ribeiro - Recate- se 8.
n.° 1. do Código).
rente: Indústria de Máquinas Têxteis N.° 484.771 - Spit - Requerente: (Art.
N.° 489.068 - Aguiar da Beire,
N.° 495.695 - Bolsa de Valores - Requerente - Bar Café Res-.
Ribeiro S. A. - Classe 6. (Tendo em Calvo Hnos - Classe 8.
vista o R. 248.541 do eequerente).
N.° 485.102 - Sul Catarinense em Imobiliários - Requerente - taurante e Lanches Aguiar da Bei..
Revista - Requerente: José Pimentel Mar..inno da Silva Prado Neto - ra - Classe 41.
N9 460.876 - Chateai
Selle
Classe 33 - Art. 117 n." 4 do
Mirelle - Requerente: René - Classe 32.
N.° 489.210 - Maerco - Re.
Código.
Etienne c André Ott
Classe 42.
qurente - Materco Indústria e
N.° 489.217 - Decor - Vitro N° 461.963 - M. V. Modas Ltda. Requerente: Decor-Vitro Limitada N.° 498.892 - Consórcio Brazão Comércio de Materiais de Cons- M. V. Modas - Clave 36.
de Empreendimentos - Regue- trução Ltda. - Classe 16.
Classe 16.
N9 468.572 - Pastiovo
ReN.° 489.224 - Sidon
N. 491.044 - Liba - Requerente: rent.e - Wilson Ambrsoslo tjj Beque.
quer . at :
•Áficio Rio Prêto S. A. Lipa Indústria Produtos Alimentícios Cias:.e 33 - Art. 117 u:" 1 do Có- rente
Tanus Jorge Bastani - Classe 41.
Classe 48.
Ltda. - Classe 41.
digo.
N° 468.573 - Pastifiaa RegueN. 491.727 - "N" - Requerente:
N. 489.228 - Bani - Beque.
Marcas indeferidas:
rente: Jeastilicio Rio Prêto S. A. - Niasi S. A. Artigos para Cabeleireirente - Tanus Jorge Bastani
Classe 41,
N." 465.349 - C. A. -P, op do Classe 48.
ros e Perfumarias - Classe I - (sem
- Requerente - MetalúrN. 492.417 - Coringa - Re.
N° 468.574 - Pastirova - Re- direito a letra "N" iscladamente).
S. A. - Classe ;a2.
N. 492.717 - Sete Vidas - Re- gica
querente - São Paulo Alpargatas
querente: Peetificio Rio Preto S. A.
N." 470.452 - Kanaciiin - Re- S. A. - Classe 21.
querente: São Paulo Alpargatas S.A.
- Classe 41.
N 9 470.134
Helbratropin - Re- - Classe 10 (Com exclusão de cadei- gia:rente - Instituto de Química
N." 492.857 - Roda - Beque.
Classe 3.
querente: Laboratório L113( rtas Ltda. ras, mesas de curativos e de opera- e Biologia •S. A.
lente - São Paulo Alpargatas
ção).
N." 4,.580 - Alvorada - Re- S. A. - Classe 17.
- Classe 3.
N 9 473.618 - Flor c+.r. Bragança
N.° 492.721 - Sete Vidas - Re- querente - Epimaco de Campos
N.° 493.133 - Gastrpsay Re.
- Requerente: Bar e Café Flor de querente: São Paulo Alpargatas S.A. -. CL. se 41.
querente - Laboratório Farina.
Bragança - Classe 41.
- Classe 19.
N.° 474.051 - Ziz Zaz - Re- cêutico Campos Ltda. - Classe 3,
N° 473.811 --- Studart - 'RequeN. 9 492.982 - Imeelba - Reque- querente - Pirelli S. A. Cia. InN." 493 182 - Hunor - Requerente: Studart S. A. kncinutria e Co- rente: Indústria de Máquinas "Imcel- custrial Brasileira - Classe 39.
rente - Hunot S. A. Indústria
mércio - Classe 4.
ba" Ltda. - Classe 6.
N." 474.101 - Vogue - Reque- e Comércio - Classe 36,
N9 474.615 - Unovitin - ReN. 493.778 - Bororé - Requeren- rente - Ciro Ribeiro e macio
N.° 493.584 - Senhor - Beque'
eaterente: Quimiofarma Ltda. - Clas- te: Antonio Barbosa - Classe 1.
rente - Perfumarias Phebo S. A.
Ribeiro Filho - Classe 48.
se 3,
N. 494.277 - Himalaia - RequeN." 474.125 - Mirim - Reque- - Classe 48.
N.° 475.047 - World Oils - Re- rente: Alsa Importação e Comércio rente - José Almeida - Classe
N.° 492.746 - Neblina - Re
querente: Eletrônica Worid Oils Ltda. Ltda. - Classe 38.
querente - Sophie Dolega Dila..
n." 36.
- Classe 8.
N. 496.302 - 3 Amigos - RequeN." 474.28 - Café Recreio - lienwicz - Classe 48.
N. 9 4 ./5.122 - Cobema - Regue- rente: Mercearia e Confeitaria 3 Ami- Requerente - Roberto Pinto dt
N.° 494.019 -- Stac
Reguerente: Cobema - Comércio e Benefi- gos Ltda. - Classe 41.
Cia. Ltda..- Classe 41.
•
rente
Horácio
Berlinck
Cardoso
eiameato de Madeiras - Classe 16.
N. 499.368 - Plasmefer - RequeN.° 475.805 - São José Reque- - Classe 16.
N.° 475.309 - Oratório - Regue- rente: Leopoldo Sini
Classe 28.
N.° -494.028
Travira
tente: Mercearia Oratório Ltda. N. 9 499.401 - Petriplas - Reque- rente - Vidraçaria São José Ltda.
querente - Dor Orni - Classe 22
Classe 41.
rente: Petri do Brasil S. A. Indús- - Classe 14.
N.° 494.817 - Ceasa - RequeN.' 475.899 - Colortex - ReN. 9 475.356 - Lis - Requerente: tria e Comércio de kuto-Peças - Clasquerente - Colortec de Tintas rente - Centro Estadual de AbasXavier Guerra & Cia. - Classe 36. se 28.
tecinaento S. A. - CEASA -=2.
N.° 499.542 Parador - Reque- S. A. - Classe 17.
N.° 475.508 - Nbtrolack - RequeClasse 2.
N.°
476.768
Suissa
Pernamrente:
Indútria
e
Comércio
Quimica
rente: Condoroil Tintas S. A. - ClasN.° 496.011 - Dimacovisa
bucana - Requerente Emidio
se 1 - (Com exclusão de tintas, es- Puradir Ltda. - Classe 2.
Requerente - Dimacovisa Distri.
Tenório
Filho
Classe
42.
maltes, vernizes, lacas e massas para
Insígnia Deferida
N.° 477.012 - ABC
Reque- buidora de Materiais de Construd
pousar).
ção Vila lzabel Ltda. - Classe 16,
N.°
477.043
- Cica Requeren- rente - Gino Alge - Classe 50.
N. 9 476.127 - Studart - RequeN.° 496.739 - Geral - Reguerente: Studart S. A. Indústria e Co- te: Companhia Industrial de Conservas
N.° 477.121 - Nobel -, Reque- rente - Cia. Geral de Indústrias
Alimentícias
"Cica"
Classe
3
mércio - Classe 10,
rente - Loja Nobel Ltda. - Clas- - Classe 6.
(Art. 114 do Código).
se 30.
N.° 497.091 - Fidalga ReN. 476.128 - Studart RequeN. 491.135 - Fundo Atlântico de
rente: Studart S. A. Indústria e Co- Desenvolvimento Ec)riôrnico - Regue- - N." 477.179 - Lanche Infantil querente - Antônio de Souza PiaRequerente
Companhia
Into - Classe 42.
anére:o - Classe
rente: Companhia Atlântica de InvestiN.° 497.892 - Oleobras ReN. 476.568 - Riocap - Reque- mentos Catlandi - Classe 33 (art. dustrial e Mercantil Paoletti Classe 41. •
querente - Oleobras S. A. ôleoa
rente: Riocap Caminhões Automóveis e 114 do Código).
N.°
47i.683
Victoria
X
ReVegetais Brasileiro - Classe 41.
Peças Ltda. - Classe
querente - Pedro Mendes GonçalNome Comercial Deferido
N.° 476.822 -- Komodex - RequeN.° 497.980 - Cibraço - Be.
ves - Classe 8.
rente: Vicente de Almeida - Classe
N. 476.099 - Discos R.G.E. querente - Cibraço S. A. CoAG.
N.° 482:820 - Lacreme - Re- mercial Importadora Brasileira de
Requerente: Discos P.G.E. Ltda. N.° 477.046 - Cica - Requerente: (Art. 109, n.° 3, do Código).
querente - Laticínios Léa Ltda. Ferro e Aço - Classe 7.
Companhia IndustPai de Conservas
N.° 493.224 - Clínica Médico-Ci- - Calsse 41.
N.° 498.415 - °range - RecueAlimentícias - Classe 2.
N.° 484.272 - Siara - Reque- rente - A Ferreira & Colin Lida,
rúrgica Botafogo S A. - RequerenN. 9 477.071 - Cica - Reeteerente: te: Clínica Médico-Cirúrgica Botafo- rente - Siaria A. Engenharia - Clas,-e 43.

Marcas deferidas

Companhia •Industrial de Conservas
Classe 28 Alimentícias "Cica"
QCom exclusão de discos para mesa) .
N.° 477.330 - Porto - Rcquerenile: Construtora e Imobiliária Porto Limitada - Classe 16.
N.° 484.097 - Arbig - Requerei:4:e
- Metalúrgica Arbie Ltda. - Classe
- (Com exclusão de arruelas).
N. 9 484.125 - Riba - Requerente:
Riba Importadora e Comercial Ltda
(Classe 38 e com exclusão de impressos).
N. 9 484.140 - M T L Requeren
te: Netalúrgica Thoineu Ltda. - Clas
se 11.
N. 484.189 - lak - Requerente:
Pôsto Tak Ltda. - Classe 47.
N.° 484.486 - Felix Mund - Re
querente: Rafael Dal Pino - Clasea
42.
N.° 484.659 - Ve-Reg - Regue
rente: Indústria de Calçados "Ve-Reg'
Ltda. -- Classe 36.

go S. A. (art. 109 n.o 2 do Código). Indústria e Comércio - Classe 11
N.° 484.391 - Merlon - RequeTitulo de Estabeleánento Deferido
rente - Nobay Chemical Compr,ny - Classe 1.
N.° 475.194 - . Casa Import a dora
N.° 484 422 - Barroco - ReMaringá - Requerente: Importadora
Pindorama S. A. - Classes: 11. 15, querente - Sociedade Paulista de
16, 18, 49. (Art. 157 n. 9 1, do Cádigo Artefatos Metalúrgicos S. A. Classe 11.
a sem direito ao gênero de comércio de
cimento).
N.° 484.492 - Compaven - ReN.° 475.461 - Confecções Temn:1 querente - Compaven - ComérRoupas - Requerente: Comércio In- cio, Pavimentação e Engenharia
dústria Gofra S. A - Classes: 36, 33 Ltda. - Classe 10.
- (Art. 117 n.° 1. do Código).
N.°484.554 -- 77 - Requerente
N. 9 484.611 - Mercearia Brasília
- Bar e Café 77 Ltda. - Classe
Requerente: M. da C. Carvalho - n.° 41.
Classes: 41, 42, 43 - (Art. 117 n.
N.° 484.665 - Fprinaqui - Redo Código).
N.° 484.809 - 3 Pot:M. 1. es Construto querente - Fornecedora de Acesra, Imobiliária, Administração, Decora sórios para Máquinas Ltda. ções - Requerente 3 Podêres Corr. Classe 6.
N.^ 434.733 - Solitex - Bequetrutora, Imobiliária Administração Decorações Ltda. - Classes: 16, 33, 34 ee 'e - Manufatura Solitex Ltda.
- (Art. 117 n.° 1. do Código). 1 - Classe 36.

N.° 499.142 - Ases do Gatilho
Requerente - Casa Editóra
Vecehi Ltda. - Cla e 32.
N.° 499.295 - Calut,Inas - ile-

(Inerente - Casn da Borrreha de
Cam p inas Ltda. - Classe 39.
N.° 499.r.41 - Brasileira (Inerente - Companhia Brasileira
de Irrigação - Classe 7.
Titulo de estabelecimento
deferido:
N.' 473 770 A Exposição Requerente - Demerval da Cruz
Machado - Classes 23,30 e 36.
N." 485.015 - C artel - Co.,
mércio de Aparelhos de Rádios e
Televisão - Classe 8 - Requerente - Cartel - Comércio de
Ap arelhos de Rádios e Televisão
Ltda.
N.° 485.0'7 1 -- Listribuidora
Papéis Hercules - Requerente -
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Manoel Franco Soares - Classe
ar.° 38.
N.° 489.072 - Casa Roja - Requerente - Jacques Markenzon
Classes 30 e 33.
N.° 498.511 - Meyer City
Requerente - Condomínio do
Edifício, Meyer City - Classe 33
Exigências
• ermos com exigências a cumprir:
N.° 473.492 - Sociedade Técnica de Indústria e Comércio Limitada.
N.° 474,009 - Chocolates Sander S. A.
N.° 4'/3.536 - Bruna Pasquali
Jorge Tavares.
N.° 477.332 - Menicucci & Cia.
Ltda.
N.° 489.263 - Editôra dos Cra!adores Gráficos e Propaganda Liirritada.
N.' 490.871 - Beton Materiais
de Cosst ru Oto S. A.
N.° 498.399
Neves Maciel .&
Cia. Ltda.
Diversos
ermos aguardando anter:orinades:
No438.420 - International Telephone an Telegraph Corperation
N9 457.911 - Galito Comércio e
Indéçtria Ltda .
N° 462.852 -- Matadouros Frigorificas S. A. Mafrisa
N9 465.886 - Auto Drive S. A.
Ironortacão e Comércio.
N° 465.890 - Auto Drive 5 A.
Imoartacno e Comércio.
N° 465.597 - Auto Drive 5. A.
Imnortacão e Comércio.
N9 455.892 - Auto Drive S. A.
Imnortacão e Comércio.
No 465.893 - . Auto Drive S. A.
Irnnortacão e Comércio
N° 466.999 - Auto Dri ve S. A.
Ininortação e Comércio.
W 467.000 - Auto Drive 5. A;
Imn•-)rtacão e Comércio.
N° 467.001 - Auto Drive S. A.
Imnortacão e Comércio.
N° 467.005 - Auto Drive S A.
Importação e Comércio.
N9 472.447
Laboratório Mercex
Ltda .
N9 473.941 - Manoel Vieir ade
Souza.
N° 473.992
Martinho Gonçalves
de Souza.
N9 474.014 - Indústria de Bebidas
Piquiri Ltda.
N° 474.019 - Andolino Oechsler.
N° 474.325 - Laticínios Coloniais
Ltda
N9 475.265 - A Indústria é Comércio Pedra Azul Limitada.
N9 475.356 - Armand oA. Rebello.
N° 475.826 - Haemo Derivados
S. A. Produtos Farmacêuticos.
N9 475.993 - Alvim 8 Cia.
N° 476.726 -- Confeitaria Sulimar
Lida.
N° 476.891 - Pin tex - Organização de Publicidade Ltda
N9 477.000 - Manoel da Luz Moleirinho
No 477.060 - Companhia Industrial de Conservas Alimentícia "Cica".
N° 477.102 - João Casel'a.
N9 477.270 - Indústria Esteárica
Santa Therezinha S. A.
N° 477.671 - Sociedade Mercadora
Limitada.
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N° 484.310 - J. Rosa -- Cia.
Ltda .
No 483.872 - Inclútria e. Comércio
Volvo Ltda
N 9 484:8/3 - Scol Sociedade Comercial e Orciani zação.
N° 484.934
Indústrias e Comércio
"Finex" L:da.
No491.368 - Toé Dias Sobrinho
Ei Cia.
N° 492.716 - São Paulo Alpargatas S. A.
N" 493272 - Clan Munro Whisky
Limited
No 493.439 - Solis S. A. Comércio e Adrninistração
No 493.991 - Serviços de Engenharia Rodoviária
A.
N° 494.061 - Som - Indústria
e Comércio S. A.
No496.499 - Refinaria Salineira
Lida. - Comércio Indústria e Navegação.
N° 496.968 - Indútria Química
Brasília
N° 497.781 - Livraria Tabajara
S. A
IV 498.524 - Frigorifico Wilson
S. A.
No 498.591 - Cobepal - Comércio e Beneficiamento de Produtos Agrícolas Ltda .
N° 499.246 - José Celetino Fa-•
vilia Nenes
No 499.481 - Produções Cinematográficas Herbert Richers S. A.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Dia 21 de setembro de 1966
Exigências
Têrmo com exigências aiSetimprir:
Francisco Ferolla Filho (titular da
patente mod . ut. 3.373 ) .
José Mário de Oliveira Ramos (titular da natente mod. ut. 3.421) .
Elgin Ràbrica de Máquinas de Costura S. A. (titular da patente mod.
ut. 3.442).
Luiz Carbose Bellini ( titular da patente mod. ut . 4.140 ) .
.
N° 51.917 - Armo S. •A. Ind. e
Comércio.
N° 59.397 - Alípio Souza Ferreira
Sobrinho.
No77.643 - Vereinigte !Vlauther
Ma rkhof Sche Presshefe Fabriken.
N9 80.951 - Robert e Kenim.
N° 114.477 - Indústria Univel-com
Ltda .
Ferdinand Reiterer Louis Windich
e Jean Nifenecker.
N9 148.817
José Perroni.
Diverso
N° 134.473 - Texsteam Corp. -Torno sem efeito o despacho de arquivamento em face do alegado e comprovado na Informação de fls. 50-51,
expedindo-se a carta patente.
Johannes Alber (no pedido de pagamento de anuidade na patente
mero 3.645). - Arquive-se o pedido.
Arquivamento de processo
Foram mandados arouivar os seguintes procesos:
Termos:
N° 118.775 - Requerente: Ludwig
Reuter.
N9 118.985 - Requerente: N . V .
Philips'Gloidampenfabrieken.

Têrmo 134.872 - Requerente: Jose
Marques Caetelhano.
V.rmo
135.090 - Requerente:
Magnetic Heating Corporation. •
o 135.380 - Regurren'e: Me.
te:argua do Levante Ltda.
Tèrmo 135.484 - Requerente: Cli.
d:rrir Dutra de Matos.
'ramo 13.03g - Requerente: Da.
N° 133.718 - - Requerente: Alexan- in!nio Vendraminl.
Tikrno 135.873 - Requerente: Pio
dre Sider.
N° 134.897 - Requerente: Au ,atsto Reggiani.
Têrmo 137.392 - Requerente: Ivo
Nori .
No136.415 - Requerente: Poul Térmo 137.450 - Requerente: Fero
Codoviu
nandez & Mundet Ltda.
No111.793 - Requerente: Ame- Urro° 137.499 - Requerente: Ablo
lio Rodrigues Parola,
rican Cyanamid Company.
Têrmo
137.781 - Requerente:
N° 121.525 - Requerente: Amadeu Talocchl 'e Salvador Antonio Hen- Francisco Ivair Borges.
Tèrmo 138.022 - Requerente: Ta-.
rique Romano.
keshi Sato.
N9 122.396 - Requerente: Ludwig
Tèrmo 138.095 - Requerente: GaTaprogge
briel Rebollo Massip.
Têrmo 138.097 - Requerente: Jal..
N° 122.934 - Requerente: William
me Ferracioll.
Rayinond O'Day.
',Cêrmo 138.099 - Requerente: Na.,
N° 123.925 - Requerente: Leon gao Abe e Hidehiko Ando.
Orban .
Têrmo
153.251 - Requerente:
No124.059 - Requerente: Irmãos Shellmar Embalagem Moderna S.A.
•
Costa Siqueira.
Tênno 153.651 - Requerente: Mel-,
N9124.122 -- Requerente: Ciala & Cia. Ltda.
Têrmo
155.121 - Requerente:
- Cia. Indústria de Automóveis LoVictdrio Vera Veria.
tações e Ônibus.
Têrmo 155.684 - Requerente:
No124.570 - Requerente: Caio
jo Kikuti.
Ferraz Velloso e Zeferino Ferreira
Vel•
Tèrmo 155.875 - Requerente: Mil-,
Ioso Filho.
ton Adamo.
Têrmo 155.876 - Requerente: Milo
N° 124.750 - Requerente: G. S. G.
ton Aclamo.
Tecno Indúsrtial Ltda .
Têrmo 155.915 - Requerente: Mil.
N° 125.645 -- Requerente: Nelson
ton Aclamo.
Teixeira de Almeida,.
Termo 155.916 - Requerente: Mil.
No126.680 -- Requerente: Leone ton Adamo.
Sattin ,
Têrmo 156.031 - Requerente: NaNo126.747 - Requerente: Marti- gibe Nemer de Sales Pereira.
niano Rinaldi .
T2..rmo 155.101 - Requerente: Os..
N° 127.915 -- Requerente: Casset- waldo Tamballini e Edison Rispoll.
Têrmo 15.104 tari Arialdo
153.760 - Requerente:
Têrmo 139.367 - Requerente.: Raj Têrmo
Luiz Nannini.
Kcehar.
Têrmo 129.655 - Requerente: Leo- Têrmo 157.273 - Requerente: • mecânica Norma S.A. Industri ae copoldo Packer.
Têrmo 129.1167 - Requerente: João mércio.
Térmo
157.649 - Requerente:
Bernardo Fodrigues.
Vrmo 120.105 - Requerente: Me- Harm Dierk Gieseke.
taliza-á° de Papel Antônio Gimenez Têrmo 157.888 - Requerente: Peo
dro Romano.
Limitada.
Têrrno
158.341 - Requerente:
Têrmn 131.290 - Requerente: José
Theóph.lo de Almeida.
Fernandes.
158.595 - Requerente:
Têrmo
Têrinn 132.230 - Reauerente: Duráveis Tndústria de Lonas e Luvas Agit Utilidades Ltda.
Têrrno
159.057 - Requerente:
Limitada.
Têrmo 132.243 - Re querente: Osó- D. Thea Klein - Thiemann.
Térmo 159.261 - Requerente: Av.
rio Cardoso de Oliveira.
Alarcon.
133.159 - Requerente: lii Cesar Magnere
Têrmo
160.293 - Requerente,si
Tênno
Douglas Calixto.
Têrmo 133.212 - Requerente: Ge- Stan/ey Earl Face.
Tèrmo
160.969 - Requerente%
neral Electric Company.
Têrmo 133.640 - requerente: Amador Diaz Garcia.- Requerente:,.
160.971
Têrmo
Cano Medi.
Amador Dias Garcia.
Têrmo 133.806 - Requerente: DyTreno 161.336 - Requerente: Ftwo
namatic S.A. Indústria e Comércio. brica de Copos de Massa para Soro
Têrmo 133.979 - Renuerente: Gel- vetes e Biscoitos Coniexpress Ltda.
dy Theôphilo Zambenedett.
162.029 - Requerentet
Têrmo
Requerente: Luiz José Martin Lopes.
, Têrmo 133.991
Alcides Rozzatti.
- Requerente:
162.10
Tènno
Termo 133.997 - Requerente: Ken- Cristalflex Indústria e Comércio chD
Plásticos Ltda.
tredder Limited.
162.118 --- Requerente::
Têrmo
134 009 - Requerente:
Têrmo
Constantino Braton.
Francisco Angelini.
Tèrmo 162.458 - Requerente: Anw
34.061 - Requerente:
Têrmo1
I;
tônio Carlos Ferreira,
Studi e Brevetti Apnlicazioni
163.151 - Requerentn
Tèrmo 134.259 - Requerente: N.V. Teriam
Indústria e Comércio., j.
Flexidor
Philips'Gloeilampenfabrieken.
Tênno 134.260 - Requerente: N. - Arquivem-se os processos.
V. Philips'Oloeilampenfabrieken . .
Recepção Itpi
Têrmo 134.357 - Requerente: Expediente do Serviço
formação o Expedição
North Atlantic Kenaf International.
Têrmo 134.526 - Requerente: RosDia 21 de setembro de 1968
sifil Indústria de Artefatos de MaExigências
deira e Plásticos Ltda.
Têrmo 134.641 - Requerente: José
Termos com exigências a ming
Maria Cisneros Go nzalez.
prir:
5
Tênno 134.687 - Requerente: In(fl$
do
Brasil
S.A.
Home
Fittings
ventio Aktiengesel ischaft.
Têrmo 134.851 - Requerente: Gey- pedido de averbação de contrato na
marca n9 147.842).,
ser Pinte.
N9 124.583 - Requerente: L.
Schuler A. G.
N.° 125.434 - Requerente: Importa..
ção, Comércio e Fabricação Telehunsa
Ltda .
No133.210 - Requerente: Miguel
Jimenez Cabrera e Cecilio Lapater de
Castro.

‘.
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1ioover Brasileira S.A. Ind. e Co'Márcio (no pedido de averbação de
contrato na marca W 270.845).
Joaquim de Cardozo Martins da
Silva (titular da marca r27.118).
N. V. Philias Gleen la sna-nfalsaleken (titula r da marca, n9 290.782).
Philco Corp (titular da marca
n9 311.743).
No 439.a04
Atlantis Brami Ltd.
Na 4-ei as sa - Laboratórios Fher
S. ,AnAnima.
N9 489.32 - Promel Produtos
etãliens Tida.
No A °9.99:1 - Lustres Português
Lf" l tP .
N° 60,1 .976 - Ymp. Alves Pereira
Li-"-oAn. •
N9 4 r.017 - Rtigraf Editõra Técnica Ltda.
ri? 490.552 - Raiana Ind. e Comércio de rádios Ltda.
Arruivamento de processos
Ficam os brocessos abaixo mencion a dos arquivados:
N o " q .1 P2 - ortesa Soc. Ltda.
Ora . "i'a-ala a de c'eauros Gerais.
N 489 . b0 Revista Muro-,- , as ria Brasil Ltda.
490.702 - P aa e Fclgar tYngers40n
. 704
NQ
•

•

4 91.?" 1

cpaina 740pmel 'prnn•n1,0.
1o/orlaria Artefatos

e'r”-n
.,A5
mo
Paseo Ind. c CoMérelo Ltda.
N9 7A2.719 - Lojas Garbo Roupas S.A.
- Arquivem-se os processo:.
Expediente das Divisões e Sessões
Republicadas
Rio, 20 de setembro de 1966
Notificação
Uma ve23 decorrido o nrazo de raconeideraag n previ sto pelo artiass 14
-da Lei 4.0 A R de 9a-1'1-ai. P ra r'a rl-z
dias rara eveniaa is ina tariaa racon eiderpag n e da mesmo bfin tendo
va lida n anl'aisn'n+. '^ o` ,"^ n o
:lago
expedidos os certifl aa das abaixo:
Marcas deferidas
No 498.PO4 - 3ciecowa - Heberlein

& rn . A

iNr9m 7.738 - Cel ite - Ceoll.mlra
".
90.
..49R . A 6^ - AlOb" - R•slo Paulo
A:1----atas R.A. - Cl. 36.
• areaaal
caa
Coe"-'
Ainarpatas S.A. - Cl. 4. - com
exclusão borracha bruta, gomas e colas em bruto, goma-laca e guta-ptrcha).
N O 493.882 - Fl. de boneco Industrial Pffe.deireiaa Ltda. - Cl. 4
- (com exclusão de borracha bruta,
gomas e em p o em bruto, gonra - laea
e guta-percha).
N9 493.893 - Piróquio Made'reira Ltda. - Cl. 4 (com exclusâ ode borracha bruta.
gomas e cola a emb ruto, goma-laca
e paita-n-reha).
N9 4 93.8 95 - Z4ninho - Industrial Madeireira Ltda. - Cl. 4
(ecim exclusão de borracha
bruta.
gomas e calaa em bruto, goma-laca
• puta-nereha).
N9 493.926 - Shonan - Eizo 2mal
- Cl. 38 - Registre-se na claceae 38.
No 494.233 - Koci - Geismar &
Cia. Ltda. - Classe 41.
N9 496.626 - Amável - Abastecedora Florianópolis Ltda. - Classe 41
- (Com exclusão de expressões "Variar em tipo de letras").
No 494.705 - Ele - Bom S.,ivro
.1clitõra S.A. - Classe 32.
N 9 494.748 - Mecânica Eletrônica
Bras. Ardonceau - Emile Pierre Ardonceau - Classe 8 - (Registre-se
sem exclusividade de "Mecânica Eletrônica, Bras.").
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149 494.768 - Cooperativa Central
- Qrsaperativa Central de Lacidelnios
do Estado de São Paulo - Classe 41
- (Sem direito ao uso exclusivo da
palavra "leite").
N9 494.790 - Previlége - Marcel
Modas S.A. - Classe 36.
1:9 494.812 - Flefezal - Laboratório S'atros S.A. - Classe 3.
N° 494.827 - Fontenac - Silva,
ascimento & Cia. - Classe 42.
N9 494.832 - Autenbra - Papelaria P.S'ajestic Ltda. - Classe 38 (Com excla -' a de confetis e eerpentinas de papel).
N9 494C - Corisco - Manoel
Souza Gouvêa,
Classe 42.
N O 497.936 - Stevaux - Indústrias Orlando Stevaux S.A. - Classe 2.
N9 497.972 - Steraux - Irdústrira Orlando Stevaux S.A. - Classe 49.
N9 481.712 - Pana - Ca ra Papa,
Com. e Representações Ltda. Cleese 13.
N9 el9.190 - Glyoxilide Laboratóaio Koch do Brasil S.A. - Ciasze 3.
N 9 492.478 - Forjaço - Ind. Metahlrglca Forjaço S.A. --• Classe 8.
179 494.274 - Perventral - Chemiewerle Homburg Zwelan'edarlassung
der Dautschen r-old-Und Silber
'heideenstalt Vormals Roessler
-2laess 3.
1'79 495.566 - OK. - 11.11. B. 7rnd.
e Com. de Bijouteria Ltda. - Classe 13.
Ges - Geyser Pinto
No 496.6'1
- Classe 33.
41.759 - Joluaa - João Luiz
7ernarai es - Clasee 41.
Flurnidim - Labo1 .9?
ratório Sintético Ltda. - classe 3.
N9 493.954 - P.Sangulinn, - Prclutos Veierinárids Maaguinhos Limita-1 a - Cl asse 2.
N 9 421.594 - 1-lambei - Ivo Moa s - Classe 24.
N9 495.903 - Marbotextil - Marboa-anta Tecelag'm e Fábr:ca de
Sacos Ltda. Classe 24 - (Registre-se sem exclusividade de “textil").
N9 491.720 - Olindo - Fábrica
de Pincéis e Escovas Olindo Classe 17.
N O 493.595 - R. Com Desenho Ridio S.A. (Perfurações e Consolidações) - Classe 6 - R:gistre-se
como marca mista - R e desenhe.
N 9 493.120 - Riachuelo - Cia.
D:stribuidora de Tecidos Riachuelo
- Classe 28.
N9 495.819 - Thibenzole - Merck
lz Co., Inc. - Classe 2.
N9 495.835 - Valaer - ValaerMalas pata Avião Ltda. - Classe 28
- (Registre-s- sem exclusividade,
isoladamente, da figura de mapa
zonstante das etiquetas).
N 9 495.017 - ,Schenberg - Madeiras Comnensadas Schenberg Ltda.
- Classe 4.
• N9 496.0f,7 - Dardanin - Emanuel Merck Offene Hand:lsgesellschait - Classe 3.
N9 493.492 - Proquivita - Produtos Químicos Minas Gerais Ltda.
- Classe 2.
N 9 496.659 - Marziam - Marziam-Madeireira Ind. e Com. tda.
- Classe 4.
Nl, 497.341 - Ano Jubneu do Futebol Paulista - Publicidade Ohmpiaus Ltda. - Classe 32.
Insígnia deferida
N9 493.905 - Lar Jesus de Nazarath - Associação Jesus de Nazareth - Classe 33 - :_rtigo 114 do
Código.
Titulo de estabelecimento deferido
N9 493.035 - Suecas - Suecas Racionalização Industrial S.A. - Classe 3 3- Artigo 117 do Código.

10 477.618 - Pleadily Automóveis
- Mário Laitano - Classe 21 - Artigo 117 119 1 do Código.
N9 487.482 - Imobiliáris ReYMar
- Reynaldo Martins - Classe 3 Registre-se, apenas na classe 33 e de
acôrdo com o artigo 117 no 1 do Código.
N9 497.267 - Eiffel - S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo Classe 23 - Artigo 117 n9 1 do Código.
Transferência e alteração de nome
do titular de processos
Foram mandados anotar nos processos abaixo mencionados as seauintes transferências e alteraçõ:s
de nome do titular de processos:
United States Steel Corp - Sociedade ncrte-americana, or p,anizeda de
acôrdo C3221 as leis do Estalo e2
'avire (na altera-fio de noma e transferên a 'a da marca DI-Eard número
37. 203) .
United States Steel Corp - Sociedade norte-americana, oraanizaela
^.cf.jrea cora as laia da Fstado ds De'ature (na
al ` araat'', o de nome e
traneferSaa la da marca
Caril/oy
-19 232.C57).
Risme° Importadora e Exportadora
alte-^e,:;:o c".1 n ome da
maa ca r enkaean no 319.670).
Irei-Sala S.A. Pro-l atas Mei-éticos
a Na a -''acrais - (na a lt era-5.o de
norairarca ri-tyi n9 r14233).
Ale'ra
P'earlor ^a
ne va o nu netae
(--á Casastes no 219.).
de ISrl iho, Bra-il Ltda.
" e ."".,-.Te'n de nome da marca
re - • 01.032).
•
cs de rilho, Brasil Ltda.
rle nome da marca
"arame "
▪ • • .3 de rilho, Brasil tda.
-eraráo de roma da marca
a Fonte Vital da Saúde

-

Exigncias
rerinos com exigências a cumprir:
, Laboratório Dali& Oliveira S. A.
No pedido de averbação de
contato da marca Odol n." 49 179
- Pet.•13.018-63.
N.' 173.375 - Indústria e Co-.
1`.arc tias Ltda.
N.' 557.690 - Laboratório (na S. A.
N.° li:l5.393 - Plasmar Ind. de
Artefatos Plásticos Ltda.
N." 492.669 - A. Ferreira Tavares.
N.° 415.401 - Imóveis Lago
S. A.
N.° 495.183 - Othon Bezerra de
metro, Fe;ín a Tecelagem S. A.
N.° 493.958 - Irmãos Morselln
Indústria de Aparatos Eletrotécnicos.
N.° 490.787 - Pinturas Lindolar Ltda.
N.° 465.023 Carlos Gonçalves.
N.° 46'5.024 - Carlos Gonçalves.
N.° 471.139 - Walier Corsi.
Divereos:
N.° 502.678 - Cofabra - Comércio e Indústria de Peças Ltda.
- Prossiga na classe 38 excluindo
t, seguinte -art ; go folhinha classe
n.° 32.
N." 501.629 - Bar Café e Pôsto
de Gazol ira, Bernardo Ltda. Pr os R:ga g ubstituindo a classe 50

Setembro de 1966

N. 500.289 - Hotel Don José
Ltda. - Prossiga com exclusãn
dos artigos indicados pela seção.
N.° 490.345 - Condoroil Tintas
S. A. - Prossiga com exclusão
dos artigos indicados pele seção.
Têrmos aguardando moteriori”
dades:
N.° 492.378
Pedro Mendes

Gonçalves,
N.° 491.506 - Peças Muvilop de
Parabrizas Ltda,
N.° 480.379 - Mercar) - Melecadologia, Propaganda S. A.
N.° 492.804 - Rodovias e Obras
S. A. Rodobras.
N.° 494.581 - Loja Cair Locadorn de Automóveis S. A.
N.° 494.620 - Funtimod S. A,
Mánuiros e Materiais Gráficos.
N.° 494.621 - Ftint i mod S. A.
Máquinas e 'Materiais Gráficos.
Arquivamento de procesos:
Foram mandados arquivar os
processes .baixo mencionados:
N.° 486.581 - Biochimie GMBH
N.° 486.570 - Motobronz Indús.
tr:a e Comércio Ltda.
N." 486.538 -.Orban & Nenbluns
S. A. - Comérc i o • e lmpor!aeão.
N." 486.257 - Indústria de Bebidas .13-o Sorte Ltda.
N.° 486.2E,3 - Retifica Brailla
de Motores Ltda.
N.°- 486.251
Martins Irmi'les
!Acha
N.° 496.143 - D. D. Drin Ltda.
Serviço de Dedetização
liar .
N.° 480.116 - Indústria de Co
netas A-tor Ltda.
N.° 484.836 - Trans Rádio
pon Ltda.
N.° 484.787 - Soe Planeta Lis
mitada.
N.° 488.378
Companhia Pra(Mora de V i dro Provi dro.
N. 486.768 - .1 p afra - Indús.=
iria e Comércio Ltda.
N.° 483.672 - The Grapette
Ccmna p v Inc.'
N.° 483.668 - Casas Penalo
tgos p o *i o Lar Lida.
N.° - In - indústria do Novidade Eletrônica Kodama 1.,do.
N.° 739.974 - Tecidos Filas Pedro David S A.
-- Arquivem-se os processou.
11?tiVracão de clichê:
N." 496.705 - M^rca Guanabara
- Requere-`e - A”mando Alves,
Mofaes - Ciiciê p pillicado ni 10
aa6sto de 1931. domie1lindo
1.1-t o do da Guanabara, na elasss
ri.° 46, art i gos na claese,
Exigências
N.° 443.077 -- Solmare Lido. Cumpra a exiOncia.
Re''ficaçlo de cPrlae:
N.° 474.773 Dr. Geraldo 6bs
Reis Gesteira Pimentel - Titulo
de Estabel?cimertn - Clinica Tij ura - Fica • enricado n
publicado em 23 2-61 - Classe 33
N.° 499.268 - Fergal Lida. Indústria e Comércio de Ferragens
Fergal
Galvanizadas - Marco
- Fica retificado o elichi.
11
rodo c•-n 213 8 61 --
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Publicaçao feita de acordo com o art.. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começara
a correr o p razo de 60 dias para 'o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Prop riedade Industrial aquêles que se Julgarem prejudicados coto a concessão do registro requerido

Termos ns. 743.234 a 743.239, de
Bicicletas Wiraiark S. A.
São Paulo
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Classe 17
Artigos para amuaria almotadas para
carimbos. atmorada p para tintas, abri
dores de cartas arquivos. borrachas
berços para .nataharrao. borrachas para
colas. brochas oara desenhos cofres
canetas. canetas tinteiro cane tas Para
des enho. cortadores de pa pei carbonos
Mar thhos carinshadares. cota •,ara Danei
catadores. com passos cestas para cor
respondência desenhadores. duplicado
reg datalores estolas para desenhos
estalos para canetas estolas corta ririas
Mina Arns ponto, para taras. aromo"
estaletep oara °anéis Ittradores fitas
Para mai:atinas de escrever ctttee
sara lapiseiras torna arábica. oram:Tea
dores anis em gerai lapiseiras. ma
quinas para aporg ht : Uns minas Pare
grafites minas 'sara penas. má quinas de
escrever maulimas ie calcular mama
mu de tornar macrunas de multiplicar
mata-asna. borra - a n te ros porra Latim
bos -torra lá p is porra canetas porra
cartas prensas prendedora, de papéis
na rcevelos tora narrais oerturadores
récuas', racria -l eiras de acareies remata
Para muneagratos tonas e tinteiros
Classe 36
Para distinguir Artigos ch aestuanos
t r011,)3s 'erras em geral Awisa.hos
aventais algarg,itas riuárnms. Panas
botas hiátilids blusões boinas hAha
alatoas hoaas c9pacetes carraias. can.
puças caarcao coletes capas chatas
cachecol% aalçados chamas. cimas
cintas comoinasões maninhos. sasça?
os. camisas camisolas camisetas
de senhoras e de arianos calçóea cair
cuecas ceroulas colarinhos cueiros
:talas casacos crinelos domadas echar
pes tantasms tardas para militares ao
gemais trairias galochas gravaras uor
rOS lOçus de armaria lagartas laca+.
luvas ligas lenços mantas meais
malta mantas manrinao inanttihaa pa
lerhs palas nenhum ta:ferver °eternas
peunas poliches polainas °damas :tu
nhos perneiras tnumonos regalos
robe de chambre maná') sobrertelos
suspensórios cairias de banho sandahas
sueteres chorts sungas sniias ou Gearia
touca turbantes r a mos uniforme"
vesridos
Classc 28
Para cassino:ia Art - tatos de mataria
plásnco e de Ovam. Recta entes taba,
cados material plástico. revestimen
tos conte. ritmados de substancias ani
mais e vegeta s Argolas açucareiros
arman.õt's Par,' cudo. nues nandalas
bases para reletones baldes bacias boi
SAS, caixas carteiras chapas :lho,
para ferramentas e utensilios cruzetas
caixas para acondicionamento de ah.

acatas caixa de mater.al plástico para
aatenas. coadores copos, canecas, coo•
chas. capas para álbuns e para -livros
cálices, cestos. castisats Para veias
santas para guarda de ibletos carru
shos coadifes para chá. descanso para
pratos. copos o tapinhas de plasticoos
Para *arames, ca.xinhas de alastrai
oara sorvetes. colherinnas. pasinhaa
uartinhos de plástico para sorveres toe
minhas dt a taste() para sorvetes dizeis
ambreagen .de material plástico. emba.
¡agem de catcr.al plástico para sorve.
tes. esteasse para oblatas. esaunias de
aviou esteiras. enfeites para &gomis
veia massas antartudos. escoadores de
pratos. ruma tõrmas para doira fitas
para bolsas. 'aicas guarnições uuarni
rações Para porta-blocos. guarnições
para louiditicadores e para tecedeiras
de trutas e legumes. gcarniaõe* de aia
renal plástico para sacudias e eirados
guarnições para bolsas garrai. arderias
para cortinas .terro laminados, pais
tiCOS lanctuaras, mantegueiraa. maiaa
',ripais. prendedores de roupas puxadores de móveis. pires. pratos Palitei
roa pás de casinha. pedras pomes aro
aos protetores para documentas pia
sutures de água para uso Iomestica
iorta-copos. portaaugue.s. porta-notas
iortaalocumentos aiacas. ,ehres
recip ientes. suportes, su portes asor
luardanapos. salmo renoa. bgelas
rabos para ampolas tubos Para germ.
jas. travessas, tipos de mareiam aras
rico sacolas. sacos sauu.naus. • aralha
nes para acundicursamento. vasos. siaras colas a trio e colas alo incluirias
ren outras classes, para borracha Para
torrumes para, marceneiros, p
ara sara.
feiras para vidros pasta adesiva aara
mater.al plastice e mgerai
Classe 3
-sara distinguir os wgisintes artigos elé
ricos: R ad tos. aparelhos de tele v isão
ack-ups, geladeiras. aurveteiras, apareo de retrigeraaão. enceradeiras as

radial e horizontal, máquinas para fabrico e acabamento de latas ou outros
recipientes metálicos, máquinas para
limpar e afiar facas, máquinas frigorificas, máquinas de rotular, martelos a
vapor, moinhos e nós nãoagricolas,
motores, motores para bicicletas e motocicletas, serras mecânicas e tornos
Classe 1
"toai distinguir; Abso.vente.., acetona
dos. acei. os. agentes guaiacos para
tratamento e coloraçao de fibras. te
.dos. couros e celulose:, água-raz. atum na. •aralinasx aluarem alvaiade ai
efantes industriais. alumia:o em pó
.oniaeo. anwincrustantes. anti-oxvlan
anti-corrosivos. anti-detonantee. azo
-atos ág ua acidularia para acumu:ado
-es, água oxigenada para fins ,nclimn
lis amónia: banhos para galvanização
enzsnas. benzol betumes. hicarbonatc
le atada. de potássio: cal virgem car
.es. carbonatos. catalizadores ceiam
e. chapas /orográficas. composições es
• atores de incêndio. cloro. corrosivos,
-anatos. aorantes. creosoto,: descorar)
"e‘ desincrustantes. dassolventes. emas
eles totociráticas. enxofre Ker. esmar
as, eestearatos: tenul. filmes sensibil.
alas para fotografias. h/car i ares flue
los para freios. formol tostaras Mus
a .a ,,
fósforos industriais Fluamos,
' aatentea para solda: galvanizadores.
...latinas para fotografias e curnurata
licerna: hidratas ludrosultiros: impes
ileahilizantes. ioduretos lacas: massas
•-a pintura. magnésio. mercúrio nutra
os, neutral zadores. nitrocelidose: pro
-ri dos oxiJante óleo para p . ntura álea
la l inhaça produtos quimicoa para tas
aressão, potassa industrial papéis he
(Rirá/Tm e nreliocopista oeticulas gen
•iveis papéis fiara torograt as e anais
es de iahoratárto. p igmentos potassa
.4s metálicos p ara a composição de tia
as arenara, Cies para Fotografias. pruriu
.os nara n .q uelar p ratear e cromar
-- a tos para liam tintas pruasaaros
'cativos. •.move,inres aahãe mann;
as saacilaroa secantes sena hilizantes
Oatos soda cãestica soluções quum
.as de uso industrial solvenres quita
ai • retas em nó ~idas cálidas da
Pastosas para madeira tarro, paredes
construções decorasões. couros. teci:loa
abrasa celulose, barcos e veiculas foice
'ada s trai tu nee varai:as. zarcão
Termo mi.' 743.241, de 1-4-1')66
Magalc11-Mala (Publicidade) Ltda.
São Pauto

lhos fotográficos, rachofõnicos, cinematográzicos, máqu:nas talantes, discos
gravados e filmes revelados. Inatrumentos musicais e suas partes irl.:corantes,
exceto máquinas talantes. Fertannentas
de tôda espécie, (exceto quando partes
de máquinas), ferragens e cutalaria cm
geral. Pequenos artigos de quaiqut r metal. Botões, alfinetes comuas, fechos
corrediços e demais m:udezas de armarinho. )oalheria e artigos de metais preciosos, sem:preciosos e suas imitações
usadas como adornos; pedras praciosas
trabalhadas e suas imitações Vidro,
cristal e seus artefatos. Artefotos de
cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros), para uso casezro, aclara
no. fins artísticos e industriais. Instalac?..ts sanitárias. Artigos, máqu.nas c ias.
calações par escritórios e &senil,. Velculos e suas partes integrantes, exceto
máquinas e motores. Tecidos aia geral.
Arteátos de produtos acabados acarigema animal, vegetal o umineral, arte.atos de substânc:as quimicas. 'lendas,
lonas, correias de transuaissão clP tôda
espécie, cordoalha e barbante. Material
de vcdaçao e mangueira. jornais, rev.s.
tas e publicações em geral. Album.
Programas radiofónicos. Peças teatrais
e cinemafográiicas. Couros e peles preparados ou no. Artetatos de ceemos e
peles. Artivas de vestuário, de tõda
sorte, inclusive de espo:te e ,para crianças (fraldas, cueiros). J1Lt.pa de
cama e mesa. inclusive cobertor,s. Toalhas de uso pessoal, panos de prato e
análogas. Papel e sus artetatas livros
não impressos. Móveis de metal, vidro
ou madeira. esto:ados ou não
travesseiros e acolchoados para móveis.
Substâncias a:nnenticias e seus prepa.
rados. ingredientes de znimei.tos. Essa'.
cias alimenticias. Bebida salcoólicas e
fermentadas. Refrescos e águas naturais e artiticia.s, usadas como tubiclus.
Jaleco manufaturado ou nã .o4 Artigos
para tumantes, exceto papei. Velas,
'atores de nó togo" toirius e toga
tóstoros, sabão comum e detergentes.
eirus elétricos. chuveiros, aquecedores
Amido, anil e preparações para a lailanças. ferros elétricos de engomar e
vfl,ndaria. Artigos' e prepara.ões para
assar, batedeiras, cogueteteiras. expre
conservar e polir. Perfumaria cosmenedores liatiiil ticadores elétricas má
ticos, denti.ricios, sabonetes e preparaTuas para Eicat e moer legumes e
dos para o cabelo. Artigos de toucador
resistências elétricas fervedores
e escovas para os dentes. unhasi, cabelo
erufas. ventiladores pacatas e putas
e roupa. Jogos de tõda a espe...ie. Brim.
*tricas. acartares, relógio: de ar re
quedos e passateznpos; petrech,n e arti-acerado monas elétricas. mágiiinas
gos para fins exclus:vatuente lesportivos
ficas e rine alatoará ricas. cam
exceto vestuár:os. () presente Sinal de
ia abas elétricas. garrafas térmicas te
Propaganda que poderá variar em co-'
• 1 . ,rps -p iro/TIA' ais lâm padas apare
res e dimensaies, será usada as turma
ia as
ibarelh.xt
acima representada e mata:incida carta.amunicaaao interna' esterrlizadore.‘ coa
zes, taboletas, impresso e através de
a. ••,
-iiminds Ma y ", elétricas
radiofonia mi televisão. eRivinshca-se
ornuradores, interruptores tomarias de
uso exclusivo do Sinal de
."rente ti isi vei apare hos (assoará h cos
Propaganda - R C".
airápicos t ilmes revelados Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1i 17, 21,
23, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 3ê. 40,
áciii,as. aparelhos de aproxe
Termo e 743 275. de 4-4-66
. 41, 42, 43, 44, 46, 48 e 49
”ac.lo. abar-tom. e ilistres máquina.
Leiteria e 1 anches Nova Garget Ltda.
Instrumentos de prec'são, instrumentos
nara lavar roupas para uso
,mpeler
científicos, aparelhos de uso co:num. tasNOVA OURO L
Classe 6
.
I trumentos e apare dsohláiidt v--o
Máquir.as de cortar . fr:os, bome.as, com- instram s ntos e aparelhos dldáaaos. molClasse 11
pressorez, coldnsnd radores. das de teala a espécie; acessórios de apaguindastes, máquinas de lavar roupa, relhos Cétricos (inclusive válvu a-a tam- Para distiaguir genericamente substân.
máquinas de costura, máquina de farar padas, tamadas, fios, soquetesl, apare- das alimentícias, preparadas ou não
acne,

• lb tn ra
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Termo n. 9 743.242, de 1-4-1966
(Prorrogação)
Cate Alvorada S.A.
Paraná

para pintura. magnésio, mercúrio. nitra
tos. neutraloadares. narocetulose; pro
J xidos. oxidante. óleo para pintura Met
le linhaça. produtos quimicoa para isp
pressão. potassa industrial papéis he
Uográtices e preliocopista peliculas sen
par:is para fotografas e anal,
PRORROGAÇÃO
ses de lavoratorio, pigmentos. potassa
pós metálicos Para a composiOo Je
CAFÉ
. preparações para fotografias. work,
DA
tos para n:quelar. pratear e cromai
produtos para disiir tintas. prussiatos
•
\\\\ Pia ~PI; r
se, t i vos. removedores, sabão neutro
me ,10Cto%s
sais. salicilatos secantes, sena bilizantes
Gçg
sililatos. soda cáustica, soluções guiem
312ou 4LV0241M
c.a:, de uso industrial. solventes, culta
PI
••114.,4
tos. tintas em pó. liquidas, sólidas ot
putosas para madeira. terso. paredes
construções, decorações. couros, tecidos
libras, celulose, barcos e veiculas. ralct
industrial, th:ner. vernizes; zarcão
Classe 41
Classe .3
Café torrado, mordo ern pó e em grão
s--Para distinguir os seguintes artigos eléaa Termos ns. 743.243 a 743.245, de
tricos: Rádios, aparelhos de televisão.
1-4-1966
pick-ups. geladeiras. sorveteiras, apare„. Biciclet a s Monark S.A.
ihos de refrigeração. enceradeiras, as.
São Paulo
piradores de pá fogões, tornos e togareiroa elétricos, chuveiros, aquecedores
aalanças. ferros elétricos de engomar e
'assar, batedeiras, coqueteleiras. expre.
medores, liquidificadores elétricos, má
quinas para picar e moer legumes e
carne, resistências elétricas. fervedores.
estufas, ventiladores. paenlas e bule:
elétricos, refletores, relógios de ar arfrigerado- fornias elétricas, máquina:
fotográficas e cinematográficaa, can}
Pamhas elétricas, garrafas térmicas, regadores automáticos, lâmpadas, apare.
hos de luz fluorescente, aparelhos de
comunicação interna, estenlizadores coa.
densadores. bobinas, chaves elétricas
comutadores. Interruptores, tomadas de
corrente. tus.ses aparelhos totograticos
e cinematográgicos. filmes revelados,
binóculos. óculos, aparelhos de aproximação. abat-jou sa e lustres rnágninas
para lavar roupas para uso
Classe 9'
Pare distinguir: AbsorvenSes. neeSoria
ncidos. acataias, agentes quimIcos pare
o trama-lenta e coloração de fibras. te
cicias. couros e celulose: âgua-raz. ai
andinaa: alumen. alvaiade. ai
ase ,ntes industriais. alutramo em pó
amoniaco. anti-incrustantes.
aes. antacorrosivos. anti-detonantes, azo
Satos água - acidulada para acumulado
Yen. água oxigenada para fins 'whists'
uis amônia: banhos ara galVanizacac
benzinas. benzo!. betumes. bicarbonato
de sódio, de potássio: cal virgem. car
saôes, carbonatos. catalizadores. celulo
Ge chapas forogrfificaa. composições an
tliatores de incêndio, dom corrosivos
era/matos, corantes, cri :sotas: descorais
Sas desincsustantes, dissolventes: mui
Der2s lanooráficas, enxofre. ater. estuai
Ora aestearatos: fenol. filmes sensibill
Oados para fotografias. fixadorea flui
dos para tre,os. formol fosfato s indus
27:•is. fósforos industriais fluoretos
§undentes para solda: galvanizadorea
Gaiato/2s para fotografias e pintura:e,
glicerina: hidratas. hidrosultitos: impes
asaabilizaistea, toduretos, laca% mamas

Ttarrio na' 743.246, de 1-4-1966
11/4/1aaafdi-Maa.s (Publicidade
Ltda.
São Pauto

Termos ris. 743.19 a 743.254, do
1-4-1966
Bicicletas IVionark S.A,
São Paulo
Casse 36
Para distinguir: Artigos dt. vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas, anáguas. blusas
:sotas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartiaas, cara.
puças. casacão, coletes, capas, abafes
eachecols. Calçados, chapéus. cintos.
sintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de arianas. calções. calças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
:aias. casacos, chinelos, dominós. achar•
pes. tanSasias. tardas para militares, co'caiai.., fraldas, galochas, gravatas. gor
-os, logos de !ingeria. jaquetas, laques
alvas. ligas, lenços. mantõs. meias
maiôs, mantas, cnandribo. mastilhas. maletós, pelas. penhoar, pulover, peterinas
Peugas . pouches, polainas. !pijamas. punhos, esmaltas, quimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou olacks
toucas, turbantts. ternos, uniformes
e vestidos
Têrmos ris. 74.3247 e 743.248, de
1-4-1966
Magaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
São Paulo

loméstico
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para inataborrao borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
car anhos. carionbadores, cola para papel.
coladores, compassos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores datadores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas.
esouadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas
Para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grasnpea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis. minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de Somar, máquinas de multiplicar
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimhos, porta-lápis, porta-canetas, portarégua s, raspa leiras 'te' ',varrões. stencils
percevejos para papeis, perfuradores.
cartas, prensas. prendedores de papéis.

para mimeógrafos, tintas e tinteiros

ligas, lenços. mantos,. anosas
.
.naleos. mantas. cuanchibo, mastilhas. tuas
,etós, palas. penhoar. pulover. palerma,
peugas, pouches, polainas. ;Manias. pus
abas, !perneiras. quimunos, regalos,
robe se chambre, roupão. subrctudoa,
suspensórios. saldas de banho. aanclahass
sueteres. shorts, sungas. stolas ou alado],
toucas, turbantts. ternos, ursiforinea
e vestidos

•
thulúsh-rta Zras;lleira
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
aunados, álbuns impressos. boletais ca
-álogos. edições impressas, revistas. ór
sacis de publicidades. programas radio
tônicos. rádio-televisionadas. P eç as tea
trais o cinematográficas, programas
circenses
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários

p

o4d

Vermetiv

INDUSTRIA ERASILEM
Clawn,
Para distinguir: Absosventes. cunosr.;,
ácidos. acetatos. ngentes quimicas pern
a tratamento e coloração de Sibran, to.
eidos, couros e celulose: água-raso eg.
bumina. andinos: clumen. alvaiala. cçc
vejantes industriais, oluailnio c s-s 9é0
noniaco, antoincrustantes, and-os:ideaí.
es, onti-corrosivos, anti-deonantee, a2c.
tatos, água acidulada para octustacio
res, água oxigena& para fins inees87
ais. amônia: banhos puiu galvanissçlas
benzinas, benzo!, batumes, bicarbonafal
de sódio, de potássio: cal ViNM. CCS'.
vasa. carbonates, catalizadores. cOulaase. chapas totcoráFicas. cornpasiçõess 2.52=
reatores de incêndio, abras corposives,
cromatos. corantes, crmsotos: ducene»
tes desincrustantes. dissolventes: emula
sões fotográficas. enuofre. atar. einlaA4
tes. eestearatos; fenol, filmes senaibiRa
zados para fotografias. fixadora°. flui'
dos para freios, formal foslatas indula
triais, fóstoro
industriais. tluosat
!amolantes aara solda: galvanizadorea
aelatinas ?ara fotografias e ~urro
glicerina: hidratas. hisirosulfitcon impera
meabilizantes. link:retos. lacas: inassaS
para pintura. magnésio, mercúrio. tmlera,
tos. neutral radares, nitroccaulose: orca
°xistos. oxidante. óleo para pintura óleo
de linhaça, produtos quimicos para
Pressão. potassa industrial papéis
liográEcos e prellocopista peilculas s'easiveis. papéis para fotograf:as • e anália
se, de laboratório, pigmentos. potassa,
pós metálicos para a corroosiçâo de cri,tas preparações para fotografias. Proeasa
ros nara niquelar. pratear e crom
produtos para diluir tintas, prusstama,
reativos, removedores. sabão neutro,
sais, salicilatos secantes, sena bilizantosa
sililatos. soda cáustica, soluções guiaria
cas de uso Industrial. calventes. adias
tos. tintas em pó. liqüidas, sólidas ora
pastosas para madlei-a. tarro. Paredes,
construções. decorações. •'ouros. tecidos,
fibras, celulose, barcos e veicuic.s. talco
industrial, th:nes, vernizes. zarcão
Classe 36

e roupas feitas era geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baba
douro.% bonés, capacetes, cartolas. casa
ouças. casacão, coletes, capas, chatas
-achacais. calçados, chapéus. cintos
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cai.
ças. camisas, camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. colarmhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pes: fantasias, fardas para militares. co'egiais.'fraldas, galochas, gravatas, gor- Para distinguir: Artigos de vestuários
ros, jogos dt !Angarie, jaquetas, laquês, e roupas Seitas em gerais Agasalboa
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aventais. alpargatas. anáguas. blusas,
botas botinas. blusões, boinas, baba.
douro& bones. capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes. capas, abales.
cachecols, calçados. chapeus, cintos
cintas. combinasbes. corpinhos. calça:
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
salas, casacos, chinelos, dominós. echaa
pes. fantasias, tardas para militares. coa
!asilais. fraldas, galochas, gravatas. gor•
ros. fogos dt !ingeria. laqueias. Inata
luvas. ligas, lenços. mantea, meias.
malta, mantas. mandribo. mastilhas. ma
letos. pelas. penhoat, mamar. pelerinas
peugas. pouches. polainas. pijamas. nu ,
abo& perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho. satalálias.
Ilueteres. shorts. sungas. golas on alacks
toucas, turbantts. ternos, ualbtMeS
e vestidos
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas
bt,cos para mat-'- --ào. borrachas para
colas, brochas para desenhos. cofres
canetas, canetas tinteiro. canetas para
desenho. cortadores de papel. carbonos
carimbos. carirnhadores. cola para papel.
celadores, com passos, cestos para cor,
respondência. desenhadores, duplicado
re datadores. estofos para desenhos,
estofos para canetas, estofos com minas.
esquadros, estofos para lápis, espetos
estiletes para papéis, furadores. fitas
Para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores.' lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carim,
/xis. porta-lápis,. porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis
percevefos para Papéis. perfuradores
réguas, ras padeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Classe 8 .
Para distinguir os seguintes artigos elétricos: Rádios, aparelhos de televisão,
pick-ups, geladeiras. sorveteiras, aparelhos de refrigeração. enceradeiras, aspiradores de p& fogões. tornos e toga.
reinas elétricos, chuveiros. aquecedores,
balanças. ferros elétricos de engomar e
passar, batedeiras. coallete!eiras. expre.
niedores liquid.ticadores elétricos, má
quinas para picar e moer legumes at
carne, resistências elétricas. tervedores
astutas. ventiladores. paen!as e bules
elétricos, refletores. relósans de ar refrigerado formas elétricas, máquinas
fotográficas e cinematográfica& campamhas elétricas, garrafas térmicas. re .
fiadores automáticos, lâmpadas, aparelhos de luz fluorescente. aparelhos de
comunicação idteria. esterilizadores con.
densadores. Iscialnas. chaves elétricas
comutadores. interruptcres. tomadas de
torrente. fusivel. apareaaos totográ ticos
e cinema tog rá ticos. filmes revelados.
binóculos. Óculos, aparelhos de aproxi•

mação. abat-lours e lustres máquinas
para .avar roupas para uso
doméstico
Classe 6
Máquinas de cortar-frios, bombas, compressores, condensadores,
geradores,
guindastes, máquinas de lavar roupa,
máquinas de costura, máquina de furar
radial e horizontal, máquinas para fabrico e acabamento de latas ou outros
recipientes metálicos, • máquinas de limpar e afiar facas, máqu:nas frigorificas,
máqu:nas de rotular, martelos a vapor,
moinhos e nós não agrícolas, Motores,
motores para bicicletas e matacicletas,
serras mecânicas e tõrnos
Classe 2b
Para distinguir: Artefatos de mataria
plástico e de nylon. Recipientes talim
cados de material plástico. revestia:eia
tos confeccionados Cle substanciai em
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos. oules, bandeias
oase. para tele §ones. baldes, bacias boi
sat, caixas. carteiras citais:s. cabo:
oara ferramenta, s utensilica. cruzetas
:afitas para acondicionamento de ali
mentos. caixas de material plástico isarz
aaterias. coadores, coos, canecas co
heres, conchas. cestas para pão. cesti
lhas capas oara álbuns e para livro
:Nicas, cestos, castiçais para vetas
.:aixas para guarda de obietos :TO)
:hos, coadores para cha. descanso par,
'ratos, copos e comnhos de plast,,,,
para sorvetes, caixinhas de piastict
sara sorvetes, colherinhas, pas.nhas
sartInhos de plasticc para sorvetes for
milhas de plástico para sorvetes discot
smbreagens de material plástico taba
,agens de material plástico pa-a acracias estolas para objetos, espumas dt
tyloo. esteiras. enfeites 'ara autoniô.
pratos, funis formas paia doces, tira:
solantes, filmes, tios de ceadose. tacho:
:6es para chupetas e mamadeiras guar
lições para porta-blocos guarniç tal
mira aquiditicadores e para batedeira:
3ara bolsas, tacas, guarnições guarni
le trutas e legumes. guarnições ir cna
criai , plástica para ctensiiios e °Meto:
suarnições para bolsas, garfos galeria:
ara cortinas. luras. laminacoa piás
icos. lancheiras xaiá:agueiras «aias
vimas penderiores de rou pas puxaco
seri oara moveis paca. orwos palita
rias de cosiahe pedras •nmes. arti
cios protetoes para awnmentos pu
eadores de água oara uso domésticc
sm nutras claases as. s ,a pare
zortunieN Para irarei -lei ros para sapa
'aros, para vidros na:. rn
sorta-copos, porta-niquela, porta-notas
aorta-documeatos, placas rebites. rodi
Mas, recipientes, suportes suaortes parr
suardana pos. saleiros atm. tigelas
liCiOs para ampolas. tubo: para seria,
aas. travessas. tipos de material pias
oco. sacolu. sacos saquinhos, vasilha
nea para acondicionamento vasos at:aras colas a trio e colas não inricidw
-.arreias, pasta e pedras para atiat
-cholos. adesivos para tacos adesivos
nate ladraras e adesivos «vara azuleios
anéis. carretéis par tecelagem e nuar
lições de material dástleo paro Indústria geral de elásticos

Têrino n.° 743.255, de 1-4-1966
Unilever Limited
Inglaterra

Classe 46
Pa, a distinguir: Ain'do. anil, azul da
Prússia, alvamde de zinco abrasivox
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, upremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
cara e de trade:ra, goma pare lavanderia, limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos liquidas mata-gordu.
rata pua roupas e mata óleos para roupas, oleina óleos para lim peza de cars
ros. pós de branquear roupa. sal:cato
de sódio, soda cáustica. sabá° . em Pó.
sabão comum, sabão de esfregar e sa.
ponáceos. tijolos de polir e verniz
Para calcados
Termo n.o 743.258, de 1-4-; 966
(Prorrogação)
S.A. Moinho Inglês
Guanabara

TOAMO
Classe 23
Tecidos de algodão em peça

Termo n.° 743.256, de 1-4 1966
(Prorrogação)
S.A. Moinho Inglês
Guanabara

41'40 It4G‘P'
Classe 41
Farinha
Termo n.° 743.257., de 1-4-1966
(Pra-rogação)
S.A. Moinho Inglês
Guanabara
14

Casse 23
Tecidos de algodão em peça
Termo n.° 743.261, de 1-4 1966
Osmose Wod Preserving Co. Of
América, Inc.
Estados Unidos da América

OSMOPLAST

Termo n.° 743.259, de 1-4-1966
(Prorrogação)
S.A. Moinho Inglês
Guanabara

Classe 1
ASsonentes, acetona; ácidos. acstatoi
agentes guirnicos para o tratamento
toração de fibras, tecidos couros e co
masa: Agua -az álcool. albumina tini
linas. alumen, alvaiade. alvejantes
lustriais. alumínio em pó amoniaco
intlancrustanies. anti-oxidantes anta
axidantes. anti-corrosivos antialetonan.
azotatos, água acidulado para
icumuladores. água oxigenada Pare
ucarhonatos de sódio, de potassa,: cal
Fins Industriais, amónia: banhos para
Casse 23
salvanização. benzina benzal. betumes,
Tecidos de algod:o em peça
virgem mrvões, carlsonatos. cataliza.
dores, celulose, chapas torográfiaas,
Termo n.° 743.260, de 1.-4-T.)66
zomposições extintores de Incêndio clo.
S . A . Farmaceuticl lia:ia
•
ro, corrosivos cmmatos. coraritn crer..
Itália
toros: descorantes. desincru9tantes. dissolventes: emulsões fotográficas. enso..
;.re éter esmaltes estereatos: feno!, filmes sensibilizados para forogra'
xadores. formal, fosfatas Industriais. fósforos industriais fluoretos: galvanizadoClasse 3
'es. gelatina para fotografias e pintura,
Substâncias químicas, produtos e pre- giz, glicerina: hidratas. hirlrosulfirass
parados para sere musados na medicina impermeabilizantes. tOdurefos: lacas:
ou na farmácia
manas para piabsra, magnésio, mar-

FARMILISI

saf.
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Curicr nitratos neutralizadores altruce riandellas. bacias, baldes. bunbunieres:
luiose. medos, uxidantes Óleos sara asiles. cadinhos. cadeados. castiçais. co

Termo n.° 743.269, de 1-4-1966
Cunha & Piliagi Ltda.
São Paulo

de senhoras e de crianças. celctleL cal-

os. camisas. canrsoiaa :museu..
cuecas. serouies. ssualsaa 31. cuelrus
pinta a Meu de unnasa. p isdutua qus ;heres para pedreiros correntes. cabides
saias. casacos. camelos. surninõs. eChaus
Micos para impressão. potassa inclua ,naves. cremunes. chaves de parafusos
eu.-pes.fantirdp:mltaes
tuas papeis ernulsionaveis para a to conexões pe , a encanamento. colunas.
curais. traidas galochas arav a' G.a. gorcaixas
le
metal
para
portões,
canos
Je
tografia papeis de turnesui papeis ne
os logos de lingene. lauetas, (aquele.
alcali, chaves de tenda chaves isg.e”
hoqrãli.os e hehOtopistaS Pehini
••
metas.
.•
`n44
tuyas.
INDÚSTRIA
:atmem,ões canecas CIDOm cacneputs
sensiveis papeis para aftogratia e ana
matem. mantas. mandrião, mantilhas. as.,
sentros
de
mesa.
coqueteleiras
•
caixa,
de
laboratório.
uigmentos.
potassa
Uses
Classe 36
ecos. pelas. penhoar pu.over petertnas.
pós metaS s os para a composição dt para acondicionamento de al.mentos
Camisas, blusões, cuecas, caansas so- •eugas. pouches. polainss pilamaa. insUntas. preparasões para fotografias caldeirões, caçarolas. chaleiras. ca!etei
anos, perneiras. guiruanos. regatos,
ciais, gravatas, roupões e lenços
produtos para niquelar pratear e cio ras, conchas coadores, distintivos do
—
_
-ube de :namore. ruapa.... sobretudos,
bradiçasi
enxadas,
\
enxa,tões
esteres
mar .roclutos para diluir tintas prossia
Tèrmo n.° 743.270, de 1-1-1966
uspensortos. %atilas de 'atoo. sandahas.
P0; rea •ivss. remuvedures. reveladores engates. esgu.shos enfeites para arreios
Wilson Lourenço
sueterea shorta sungas. voas ou siados.
saJão neutro sais %abolares, secantes estribos. esteras para arreios. s.spurr
Minas Gerais
toucas. turbantes. ternas. uniformes
vil:catas. sucia caustica, soim„ões
Jeiras; surras:s. ',Mera, 'erro para surta!
e vestidos
aficas de uso in g ustnal. solventes, Sn!
terroinis.
tacas,
tacões.
'cena
_dam
fatos. tintas em po liq uidas sólida: duras ferro comum a carvão. teruiross
'Termo n. 9 743.721. de 4 -4 -66
otos, Lretitto •
ou pastosas para rnarleira terso. pare
lialks o. A. In . est
anms •Cs r m ahs ara doces treina sa•- a
Financiamento
ou pastosas
estradas de terro trio deiras; ganchos
São Paulo
grelhas gar sus. ganchos para auadrsaf
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo n.° 743.262, de 1-14966
arruaq s nsi insigmas. lig
ionzis
para
(Pro:roj;:..ção)
mas, laminas, hrureiros /atas de aso.
Classe 36
E. I. Du i'ont (-c i\iemours And
S.A.
panelas rustanas raios para p.as. ser),
Calçados em geral
Company
I
NVEST
I
SOITOS
seiras. pr,ita-pau. perta-161as paliteiros
—
--* ;
America •
Termo n. 5 743.272. de 4-4 66
lassas: machad.nnas moias para ws.Zit
CRÉDI
E FINAN
Indústria de Móveis Assahi Ltda.
mulas para venezianas, martelos Int
São Panlo
• etas matrizes, navalhas. paas. pás. pie
qus. aratusus. picões. purta.gelo,
Nome coracrcial
A2SARI
tes. regadores. servisos de cha e catè
Te• rm on.° 743 274. de 4-4-66
Laísse 2)
Ind. BrAnIlnira
;erras, serrotes. sacisJs. sacarrolha. te
Fábrica de C-i i r-nels Amizade Ltda.
Fibras, linhas, Los e hiament.is,
,s • as ralhi-ires atihad:Iras forqueie
São Paulo
Ccos, para lias industriais
tenazes, travadeiras. telas dl arame. tot
Laa.sse"
para
entariani-nto
seiras.
trincos
tal-WS
de
de
metal,
vidro,
ermo n. 9 743.263, de 1 , 4 1966
Viveis em gera.,
trilhos pura pinas de correr taças
ço madeira. estofados ou não. :nclu
t n :ench Laborctor:es
Sni:zh 1C:line
10-U,ADIS
travessas. turihulos. vasos vasilhames
ve moveis p ara escritórios Armarmos
.Estados Un • dis da Anirica
Ind. drnni191/111
e verruma
rruáros para banheiro e para roupas
sadas. anotadas acolchoados para
Termo n.° 743.265, de 1 - 4 - 1966
banylletrls
balcões
óveis. bancos.
SPANSULE
Lincoln Arantes
Classe 16
rias domiciliares neros ()tombos A'oercaas, botas. chiados. sapa- mem e
n
i
Minas Gera:s
s carrinhos para chá e cate.
sanciáras
Classe 3
inibimos para dortnitórios conjunm
Medicamentos para s..nin administrados
de
V.Strds
Tèrmo
n.°
743. :76 de 4-4.66
sala
tarrar
e
fie
•.;" saia

TININHO

BRASILEIRA

JEANDA

HALLES

TO

7EFILON

par meio de cápsulas, ampola: comprimidos ou pílulas, os ingrediente; ativos
dos quais atuarão gcadativamerit- a medida que forem libertados p-:tas ditas
capsuais, ampolas, comprini.dds OU pilu
las, dufante o traj,:to peias vias normais
do aparelho digest.vo do organ sino, destinando se ditos medicamentos ao trata
incuto de doenças que exijam a emprego
de um ou simultãneamente te diversos
• agentes terapêuticos
Termos ns. /43.264 c 743.5' de
1-4-1966
Stora Kopparbergs ii.rgslags Aktiebolag
Suécia

NHÔ BERNARDINO

INDÜSTRIA BRASILEIRA

mbintos para terraços ¡arruai e praia
,n,iintas de armários e gabinetes miara
;pa e cosinha camas cabides cadeiras

n

:lasse
Ferragens. ferramentas de tóda espécie
cutelaria em gerai e °unis art.gos de
metal a saber: Alicates, alavancas ar
mações de metal. abridores de latas
~Me liso ou farpado. assadeiras açu

careiros; brocai, bigornas. baixelas.

Sãn Paute.

ratórias. cadeiras de naianso. caixas
rádios, colchões, colchões de molas
Classe 36
Ifspensas, divisões. divans discotecas
Calçados em geral
marle ra. espreguiçadeiras escrivarn
Llasse 36
• 4, estantes. gnarda-roupas, mesas
Termo n. o 743.267, de l 1T-14-6-sesinhas mesirbas para rádio e trio
'ara distinguir Artigos de ve.nuários
Expresso Palo de Ouro Ltda.
ãO. mesinhas para televisão. mostarar • rou p as feitas em geral: Agasalhos,
São Paulo
,vr irais alpargatas anáguas blusas.
quac'l norta tratos. 0.i!t Ond,
ioitronas-camas. prateleiras. porta-cha 'oras bot nas, hluSões. hoinas baba-is sofás. sofárs-camas. travesseiros e
"IMA. bonés capacetes. cartolas cara
vitrines
alças casacão coletes canas. chates.
achecols calçados. chapéus. cintos.
Termo n.° 743 273, de 4-4-66—
int-as combinações corpinhos; caleatt
Indústria de Roupas Kikuta Ltda.
senhoras e ir cransas caições cai
São Paulo
:as camisas camisolas camisetas.
Classe 33
arecas ceroulas. colarinhos cueiros
Transportadora
las \casacos chinelos dominós echar
KIKUTA
-s. fantasias tardas p ara mil . tares cos
Têrmo n.° 743.268, de 1-4-1966
• a i s Sra srlas galochas gravatas qor
Indústria de Calçados São forge Ltda.
.os OnOs de linoerie laarieras lacnies
Minas Gerais
svas ligas lenços avulteis melas:
Ciasse Sb
issõs mantas mandrião mantilhas oaPara -Estinquir: Artigos is vestuirios tréot natas nenhoar nulover nelerinass
• roupas feitas em geras Agssalhos sairias noliches mamas oilamas. ou
'ventais alpargatas mactras alasaa ihna nernetras. ou, monos regalos
horas botinas httr&ters. e nr,,E11 narra -o he de chambre rotipão sobretudos
INDÚSTRIA BRASILEIRA
doures nones capacetes c...solas :a:a - usa:sensórios a nirtas de banho sanchtias.
macas casacão coletes rapas. chalés ~teres, shorts stinaas crolats ou stacks
Classe 36
sachecols salsedos. S./stress. carros
roucas, turbantes ternos, uniformes
Calçados em geral
cintas. combinações. corpinhos, calças
e vestdos

GILIA
Ind.-Brasileira

EXPRESSO
MO DE OURO

Bregileira

Classe 38
Papei e seus artefatos, livrJs nao
impressos

Confecções Cria Nyl

SÃO JORGE

"

•
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Termo n.° 743.277, de 4-4-66
Decorativo — h dústria r Cuuercto de
Móveis Ltda.
São Pauto

Termo n.° 743..279. de 4-4-66
Auto Mecânica Guanabara Limitada
São Paulo

CII.LNABill/

Ind.
MURAMO
'Ieda 'Brasileira
Classe 40
dóvels em gerai. de metal, vidro. de
Iço madeira. estofadus ou não. inch:.
tive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas. almotadas. acolchoados para
móveis, bancos. balcões. banquetas.
bandejas domiciliares. berços biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café.
coniuntos :para dormitórios, conjuntos
para sala de 'antas e sala de visitas.
cor • ritoa para terraços. jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas cabides. cadeiras
g:ratórias. cadeiras de balanço. caixas
de rádios, colchões. colchões de molas.
dispensas. divisões. divans discotecas
de made ra. espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes. guarda-roupas. mesas
mes,nhas mesinhas para rádio e televt
são. mesinhas para televisão. moas
para quadros. porta-retratos. poinmaas
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus. sofás sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Têrmo n.° 743 :78, de 4-4-66
C. A. L. Construtora Araçatuba
rada.
São Paulo
C .A. L.
Ind. Brasileira
Clasx 16
rara custinguir: Materiais para constru.
ções -e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, atentes. nalaustres bloco' de cimento. bioco: para pavimenta
dio. calhas. cimento. cai, cré. chapap
Isolantes caibram, caixilhos, colunas
el,apas para coberturas, caixas dagua
caixas de descarga para etixos. edificações prcmolda ,' 's. estuque. emulsãp de
base astáltico. -stacas eaquadrias. estruturas metálicas para ccastruções. lamelas de (natal, ladrilhos, lambris, luvas
di função, lages. tageotas. material iscs
lante contra trio e calor. Imã:lhas. massas pare revasnmeraos de paridas, madeiras para construções, mosaicos. pra
duros de base astáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas.
sas de cimento e cai, hidráulica pedregulho. Produtos betua.,nosos. ir:mesma&
boázatite ,
• todos ou sob outras tomas
para rewsnmento e outros como na pavimentação. peças ornamentais de cl.
sento ou gesso para tetos e paredes
papel para forrar casas. massas 'anil
ácidos para uso nas construções. par
giletes portas. portões. Pi sos. soleiras
para portas. tijolos. tubos de concreto
telhas tacos tubos de vintilação. Mnurra ,. de cimento. vigas, vigamentos . e

Brasileirr

Classe 33
Oficina de consertos de veículos
Termo n.° 74-3-280: de- 4-4-66—
Dante — Construções e Terraplenagem
Ltda
São Paulo

Indp. *relifirs
Classe 16
Construções e terrapienagens em geral
Têrmo n.9 743.282, de 4-4-66
Domongos é Mcreira Ltda.
São Paulo

UNQuassit
B rae i 1 ei ra
Classe 21
Velculos, peças e acessórios em geral
Térmo n.9 743 281. de 4-4-66
Comércio e Indústria Frigoceres Ltda.
São Paula

PRI COCERES
Ind. Brasilaira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, espargos.
açúcar. alimentos para animais, amido.
amendoas. ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum, aveia avelãs, aze.te azeitonas banha. bacalhau, batatas. balas.
biscoitos, bom bons, bolachas- baunilha.
café em p ó e em grão. camarão. Janela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelis chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho. treme de le:te. cremes
alimenticins. croquetes, compotas. cangica coalhada. castanha. cebola. condimentos para alimentos. colorantes.
chouriços. dendê. doces, doces de fruras. espinafre essenc:as alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de toemate. farinhas dimenticias. favas féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão
f:gos frios lautas secas naturais e cristalizadas. glicose, goma de mascar. gor
duras. grânulos, grão de bicl gelatina.
goiabada. geléias. herva doce herati
mate, hortaliças lagostas. línguas. leite
condensado. le.te em pó. legumes em
conserva. Jentilhas. linguiça louro, massas alimenticias. mariscos. manteiga.
margarina, marmelada macarrài. massa de tomate, mel e melado. mate, massa , para .Mngaus. molhos. moluscos
mostarda. mortadala. nas moscada. nozes. Óleos comestíveis. ostras. ovas.
pães. 'paios pralinés Plcaenta. Pós Para
pudins. picides, peixes, presuntos. parês. petit-nois pastilhas. pizzas pud'isst
queijos. ilações balanceadas para animais. requeilões. sal. sapú sardinhas.
• -‘fitiches. sorvetes. saci de tomate e de

frutas, torradas. tap.oca. tâmaras, talharim. tremoços, tortas. tortas pare .alimento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
Termo n.9 743.283. de 4-4-66
Indústria de Móveis e Decorações
Ehsno Ttda.
São Paulo

•Ind! #rter121 ra
Classe 40
Móvtis e decorações em geral
Têrmo n.° 743.281, de 4-4-66-Hubemar Comércio de Peças Ltda,
São Paulo

TIVOLI
Classe 21
Para distinguir: Veicuios e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis, auto-caminhões. aviõee, amortecedores. alavancas de câmbio barcos.
breques. braços para veiculo. bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhões
cftrros, tratores, carros-berços carros.
trnoaes. carros-irrigartores, carros. car.
roças. carrocerias. chassis, chapas circulareis para veiculos. cubos de veiculas.
corrediços para veiculos. direção. desiigadeiras estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
freios. tronta.ras para veiculos. guidão
locomotivas. ,anchas motociclos, molas
motocicletas.' motocargas moto furgões
manivelas, navios ônibus. para.choques
para-lamas nara-brisaá. pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para hisicletas. reboque radiadores para veiculos
rodas para veiculos seuins. trj :Jos, tirantes . para veiculas. vagões. velocipedee. varetas Je contrôle do afogador e
aceleradoi
troicibus. varaes de
carros toletes para carros

Termo n.• 743 287, de 4-4-66
Albino Dall'Olio
São Paulo

COOTB

Ind. nrasiteira
Classe 12
Para distinguir artigos de metal co
mum e miudezas de armarinho: Alfl
netes, alfinetes de segurança, agulhas
argolas, botões, coMietes, dedais, tive
las, e fechos corrediços. garras. grptai
de metal para enfeites de vestidos. 'lho
ses, lanteloulas, missangas e presilhal
Têrmo n.° 743 288. de 4-4-66
Oswald Erald FrietoichPA^.4
São Paulo

EV T
Ind. Br'ust1e'

trA

Classe 48
Para assinalar: Perfumes e pulverizadores de perfumes
Têrrno n.° 743.289. de 4-4-66—
Pahneiras Agric‘la Comercial e
Industrial S. A.
São Paulo

PALUE I RA S
Ind. Brasileira
0

Classe 41
Alcachofras aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum. aveia, avelãs. aze.te azeitonas banha, bacalhau. batatas, balas,
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha,
café em p6 e em grão. camarão. canela,
em pau e .em pó. cacau. carnes, chã,
caramelis ahocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite. cremes
ironiv'tes comnoras. CanTêrmo n.° 743 285, de 4-4-66
gIca coalhada. castanha, cebola. condiEnelco — Engenharia de Eletricidade e
mentos para alimentos. colorantes.
Construções Ltda.
chouriços. &na, doces. doces de PruSão Paulo
as aKnentares, ema
padas, ervilhas, enitovas. extrato de toêa
VIELCO
mate, farinhas alimenticias. favas féInd. Brasi 1 eira
culas. flocos, farelo, fermentos. leilão
Nos frios. 'rufas secas naturais e cria.
Classe 8
talizadas. glicose, goma de mascar. gorChaves elétricas, fustveis, fios, sainetes, duras. grânulos, grão de bict gelatina.
aparelhos de comunka.;ão interna, cha- goiabada. geléias. henra doce he-va
ves automáticas, acenvladores elétricos, iate: hortaliças lagostas. lingueta ‘Ite
redutores, transformadores, resistências condensado, le:te em pó. legume; tena
elétricas
conserva, lentilhas, linguiça louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga,
Têrm on.* 743.286. de 4-4-66
margarina, marmelada macarr31. .nasRepresentações Modelar Ltda.
sa de tomate, mel e melado, mate masSão Paulo
sas tiara m:noaus. molhos, moluscos,
mostarda. mortadela, nós moscada. no!0 MIJAR
zes. óleos comestIvets, ostras. oval.'
pães. paios pralinés pimenta. pós para)
Ind. BrAelleira
pudins, pickles. peixes. presuntos. p1.
tês. per.t-pois pastilhas. pizzas pudins:,
Classe 38
Para assim-dar: Papéis de carta, enve- queijos, rações balanceadas para
lopes, cartões comerciais. letras de câm- mais, requeilões. sal. semi sardlabaS,.,
Ho, folhinhas, ações. notas promissórias sandulches, sorvetes, ittel de tomate e de

-
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•

n--

grutas. torradas tap:oca. tâmaras. talha. suspensórios. saihs de banho, sandatias.
taim. tremoços. tortas. tortas para ali- •;ueteres. shorts, sudgas. stolas ou slacks
mento de animais e aves, torrões
toucas turbantes ternos, unitormes
e vestalos
toucinho e vinagre
Jia

Têrmo n. 9 743 290. de 4-4-66
E. L. — Fábrica de Equipamentos
Para Laboratórios Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 743.292. de 4-4-66
Indústria e Cornarei° Mhidia Ltda.
São Paalo

.4~se)

E.L.

'armo n.° 743.295, de 4-4-66
João Augusto Rodrigues
São Paulo

IND. BRASILEIRA

•

cuecas, aeroulass colarinhos, cueiros,
Termo n.° 743.300. de 4-4-66
salas. casacos, chinelos, dominós. echarLanches Brucutu Ltda.
pes, tantasias, laudas para militares, co. São Paulo
egiais. traldaa, galochas, gravatas, goros. logos dt fingem, ¡aguaras, águas.
BRUCUTU
uvas, ligas, lenços. mantéis, meias.
ind. Brasileing
umas. mantas, mandribo, mastilnas.
atos. palas. penhoar. pulover. peferinas.
Classe 41
peugas, pouches. polainas. pijamas. pu•
Lanches de: Aliches, mortadela, presuna
ritim, perneiras. quimonos, regalos
to, roz-bife, queijo, salame, salsichas
robe de chambre. roupão, sobretudos.
churrascos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
meteres, shorts. sungas, stolas ou slacks
Têrmo n.° 743 301. de 4-4-66
Selecta Metalúrgica e Pertences Ltda.
toucas, turbantts, ternos, unitormes
e vestidos
São Paulo

Classe 14

Para distinguir: vidros, cristais e seus
D. RASILEIRA
artefatos a saber: Vidros para serinçjas,
tubos para ampolas, almofarizes, copos,
Classe s6
cadinhos, cubetas, hastes, varetas, cápsu• Para distinge;r: Artigos de vesauários
3as, bordas, laminulas de vidro para e roupas feitas em gera ? : Agasalhos,
laboratórios, frascos de vidro para labo- aventais, olpargatas, anáguas, blusas
ratórios e pipetas
horas, botinas, blusões. bom.is , baba
doutos. bonés, capacetes, cartolas, caraTêrmo n.° 743.294. de 4-4-66
L. Fábrica de Equipamentos Para puças. casacão, coletes. capas, chales
cachecols. calçados. chapéus. cintos
Laboratório Ltda.
sintas, combinações, corpinhos. calça.
São Paulo
le senhoras e de crianças, calções. cal
;as. canesas.
cainassaas, ' Ci.nISPtaS
FE .L FÁBRICA DE
cuecas. ceroulas. colariahos, cueiros
saias. casacos, chinelos, dominós. achar
EQU PAPENTOS PA
sies. fantasias tardas para milit ares co.
'estiais, fraldas. galochas gravatas qor
LABORAM 1 O LTDA.
-os. logos de lin g erie. iagurtas mimes
'uvas, ligas, lenços, mantós. meias
Nome comercial
maiôs. mantas. mandrilo mant.lhas. i”Têrmo n.9 743 291 de 4-4-66
!etós, palas. penhoar, pulavas, pelerinas
Confecções Rosanette Ltda. — Indústria n s ugas. pouchas. polainas pijamas. pue Comércio
regalos
nhos, perneiras. guimorbos
São Paulo
robe de chambre, rolpão. sobretudos
susp ensórios. saldas &banho, sandálias
sueteres, shorts sungas. stolas ou slark,
toucas. turbantes ternos. uniformes
e ve.titIrr
TêTmo n.° 743 7.9. de 4-4 66
Iro Stetanos

IvIONTINDSTEC-MONTAGEM
INDUSTRIAL TÉCNICA
Classe 33
Título de estabelecimento

_

Ural° n. 9 743.296, de 4-4-66
Gráfica Manarol Ltda.
São Paulo

e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpargatas. anáguas, blusas

sotas. botinas. blusiies, boinas baba
douras, bonés. capacetes. cartolas. cara

_

MANAROL
IND. SRAS1LEIR1i

Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas,
anuários, álbuns impressos, bolet os ca .
-álogos. edições Impressas, revistas, órg ãos de nublicidades. programas radio1. anicos rádio-televisionadas. peças teatra.s e cinema totirá V. ass. programas
circenses
Têrrno ias 743 297, de 4-4-66 —
Prov inça — Comãrcio de Produtos
Alimentícias. Ltda .
sSo Paato

são
Classe 36
Para distinguir: Artigos, deveatuarlos

drasileir

novricA.

Classe g
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço bandido aço
parcialmente trabalhado. aço Pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
C
narciwm , ri5 . trabalhado. brasis',
manganés oronze em pó. bronze em
barra em tio, chumbo em bruto eu
parcialmente preparado cimento me.
tático, cobalto, bruto cu parcialineritõ
trabalhado couraças. estanho bruto ou
parMaImeme trabalsado. ferro em bruto
em barra terra manganês. i.eriy2
g usa em bruto ou parcialmente srabra
I hado, gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em tõlra latão
em tôlha, latão em chapas, latão era
vergalheies, ligas metálicas, limalhaa,
magnésio, manganês. metais não rrabas
Ihados ou parcialmente trabalhados mes
tais em massa metais estampalos,
metais para ?.olla. atente
zinco
Termo n.° 743.303. de 4-3-66
Lanches Bierkl ause Ltda.
São Paulo

BIERICLAUSE
Indd, Brasileiro
Classe 41
Lanches de: Aliches, mortadelas, pra»
Gy
suntos,salames,salsichas.
suntos, salames, salsiihas, roz-bife, queijo e churrascos

TnL FIrriniloirr

. Têm° n.° 743.302. de 4-4-66
i,h! o. atório de Análises Clinicas 7 de

Class.: 41 \ n,:ii,-;kr a .1imen (os n:.;
aracu'a. P1‘ , CiaS, Catr.: Ch,e, - 3 1 :1, 'S • condimen,s, (laces, tru . t/I)F1s, t-nr(..!s massas alimantidas e sal

Setembro Ltda.
São Paulo

-puças casacão. coletes, capas, abales.
eacbecols. calça/os. chapéns, cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
Tarmo
s 743.298 de 4-4-66
de ganharas e de crianças calçõeo. cal
P5asalto
atra , ões Pavmentação
ças camisas. camisolas, camisetas
Eng caiu ri; e flam5rcio t
.
rja,,se
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
São
Pa,.:0
salas, casacos. chinelos, domineis. achar Para list-natas: rcigos de , vesniario:
pes fantasias. fardas para militares co- e roupas teitas ciii geral! A azisalhos.
BASAIED CONSTEI'
legiais. fraldas g alochas. gravatas cor- aventais. alpargatas anáguas blusas
g PAVI seNT
roa. ocos de lingerie lacnieta laculês hotas, botinas. bliiserê. boinas, babaÇãO4NGEnARIA
iiivas. finas. lenços. rnantôs. melas: douros. bonés. M1 ii e l es. cartolas cara.
snaills mantas. mandrio mantilhas. na . ruças. casacão, colJtes. capas, chales
E COWRCIO.
!edis. natas. nenhoar a tilav a ? pelerinacr :achacais calçadas, chapéus. cintos.
p enou. p onches. polainas. ',flamas ou - cintas, comisinasôas. corpinhos. calças
Classe 33
abas. perneiras. guimonos. regalos de senhoras e cte crianças, calções cal
camiaaa
eaminolás,
camisetas Construções, pavimentação e. engenharia
aolsa de chambre. roupão. solsretiviso cais:

çtiss

7 DE SETEME3E0
Ind. Brautlell
Classe 10
Albuminimetros, aparelhos para medir o
pressão sanguinea, bombas para extrair
leite. buretas, copos para banhas os
olhos, bicos le seringa cânulas. catéteres
cuspideiras Para dentistas, cistosc6pSes,
drenos para rins cirúrgicos, duchas para
os olhos. espátulas para abaixar a !inana. estesoseópios. hemoglobinômetros,
hemomanômetros, histerotomos hernatcsa
citnmetros, inhaladores. irr:gadores.
rinaclores cirúrgicos. irrigadores nasais.

lancetas laringosc6plos. larlogetonags
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olhos artifleals. otoscõpios. pipos para
seringas, seringas de viris opara e rargia
termômetros clinicas tubos de traqueotomia, urstroscóp:os. ureômetros, válvulas abdominais e vaginais; ventosas.
v:vitimenos, xicaras para doentes
Termo n.* 743.304, de 4-4-66
Margarida Presentes e Utilidades Ltda.
São Paulo

MARC4RIDA
Ind. Brasileira
Classe 15
Para distingu:r: Artefatos de ceamica.
porcelana. faiança, louça vidrada para
uso caseiro aparelhos de chá, de cate.
de Omar. serviços de .refrescos e de
bebidas a saber: abajures de ,amplão.
açucareiros. apanha-moscas. bacias de
lam na. bandetjas banheiras, t • eneirat
bidês botijas. bules, csteteirs, canecas
castiçais, chavenas. centros de mesa
compoteira. cubosé. descansos de porce.
lana, escsrradeiras. espremedores tilas&
unis, garra s-as. globos, jard'neiras faros Jarrões. lavadedos. lavatórios leitiras. maçanetas de porcelana, manteueiras, molheiras. moringas. palite.ros
pedestais, pias. pires: polvilhadires;
porta-eacas. potes. puxadores. receptáculos. sale:ros; serviço de chá: taças
para café. travessas, terrinas. orinesis
Termo n.° 743.3M. de 4-4-66
Basalo — Construções Pavimentação
Engenharia e Comércio Ltda.
Sào Paulo

*BASALTO"
Brasileira

Ind.

Classe 16
Pare distinguir : Materiais paia construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento. cal. cré. chapas
Isolantes. caibros. caixilhos. colunas.
cha p as para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas sstugue. emulsão de
base astáltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções. lame.
)as de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de função. lagt.s. lageotas. material isolante contra frio e calor. manilhas. massas pare revestimentos, de partcles. madeiras para construções. mosaicos. produtos de base a g á !tico. produtos oare
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cai. hidráulica otsise.
gulho. produtos betuminosos. impermea•
bilizantes g emidos ou sob outras formas
para revtstimento e outros como na Pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gess o para tetos e paredes.
Panei para forrai casas massas antiácidos riam uso nas construções par.
(metes. p ortas, portões. pisos. soleiras
para Portas. tilolos, tubos de concreto
telhas. tacos. tubos de vtntilação. tan.
ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrõs .

Têrmo n.° 743.306, de 4-4-66
Secos e Molhados Paratodos Ltda.
São Paulo

PARATODOS
I ND; B:ZA.SI LEIRA
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
iv"--ar, alimentos para animais. amido .
urêtsdoas. ameixas. amendoim. araruta
irroz atum, aveia. avelãs, azeite. azei
:onas. banha. bacatsau, batatas, baias
siscoitos. bombons. bolachas. baunilha
.afe em pó e em grão camarão racista
ir nau e em p6. cacau. carnes, chá
.ararnelos. chocolates. confeitos. cravo
yreats cominho. creme de ''te creme
litnenticios. croquetes, compotas. can
tica, coalharia, castanha cebola. condi
uentos para alimentos. colorantes
-Snouriços. dendê. doces, doces le tru.
as. espinafre, essências alimentares, em
s..sdas. ervilhas. enxovas. extrato de to.
mate. farinhas alimenticias, tavas,
,raias, flocos, tareio. tenmentos. feijão
tipos. frios, trutas secas naturais e cris.
.alizarlas: glicose, goma de mascar. gor
:uras. granulos. grão de bico gelatina
sniabada. geléias herva doce (serva
nate. hortaliças, lagostas. linguas leite
Asndensado, leite em pó. legumes rir
onserva. I enti lhas. linguiça, louro. mas
,as alimenticias. mariscos. . manteiga
nargarina. marmelada macarrão, mas
a de tomate. mel e melado, mate. mas
ias para mingaus, molhos. moluscos
nostardá. mortadela, nós moscada. no
tes, óleos comestiveis ostras . ovas
'hes. paios. pralinés. pimenta. pós para
Mins. pieWes. peixes presuntos. pa
tês. petit- pois. pastilhas. pinas. pudins
queijos rações balanceadas para anl.
mais, requeilões. sal, sagu, sardinhas
ianduicàes. salsichas. salames.. sopas co
atadas. sorvetes suco de tomates e de
ruma; torradas, tapioca. tàmaras. talha
-tm, tremoços. tortas tortas oara ali
mento ie animais e aves, torrões,
toucinhc e vinagre

isolantes. caibros, caixilhos, colunas.1 parcialmente trabalhado, bronze de
chapas para coberturas. caixas dagua.! manganes, bronze em pó. bronze em
brote ou
:auras de descarga pare etotos. editi:A-lbarra em tio, chumbo em
sões prernolchsdas. estuque, emulsão de i parcialmente trabaisado. temo eu oruto
oase astaltico. estacas, esquadrias. estru- trinco, cobalto. cauto ou parcialmente
turas •metálicss para construções. lame- trabalhado. courasas. estanho orute oa
las de metal, ladrilhos. lambris, luvas parcialmente trabalhado. aç,o pálio, aço
de junção, 'ages. lageoras, material iso- em barra, ferro manYaneb. birro velho,
'ante contra trio e calor. manilhas, mas- gusa em oruto ou parcialmente crava.
de junção, iages. lageotas. material !s.,- Macio gusa temperado. gusa ~caveis
deiras para cz-nstruções. mosaicos. mo- laminas de metal, lata eu, talra Quão
dutos de base astáltsco. produtos para em Rilha, latão em chapas. tatu eus
tornar impermeabilizantes sas argamas- verg alhões, mias metálicas, uniaihas,
sas de cimento e cai. hidráulica Pedre- magnesus manganês metais .ião rrabagulho. produtos betuminosos. impermea- Macios ou parcialmente trabalhados, me.
bilizantes liquidos ou sob outras forew_s
tais em massa metais estanipalus,
•
para revtstimento e outros como na nametais para suais nique; e naco
sanentação. pr çs ornamentais de clde 4-4 •966
743.311,
Termo
n.9
tento ou gesso para tetos e pafedes.
papel pare torrar casas. massas anti- Cria — Organização e Empreendimentos
Limitada
icido.s para uso nas construções. parSão Paulo
mietes. portas, portões, pisos. soleiras
para portas. tilolos. tubos de concreto.
telhas. tacos. tubos de suntilação. tanq ues de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termo n.° 743.309, de 4-4-66
Mariluz Indústria e Comércio de
Grampos Para Cabelo Ltda,
São Paulo
MUI LUZ
Ind. Brasileira

e/
VIBRE'

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos.
Classe 33
p regues, braços para veiculas. bicicleEmpreendimentos
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, canruhões
Termo n.° 743.312, de 4-4 1966
:Juros, tratores. carros-berços. carrosMantel — Manutenções Eletrônica
nques carros-irrigadores. carros. Ca
Limitada
^oças. carrocerias. chassis, chapas cirSão Paulo
culares para vetculos. cubos de veiculas.
zorrediços para veiculas. direção, desliNJUJUÉ:L
,,adeiras estribos, escadas rolantes. eleInd. Brasileirál
vadores para passageiros e para carga.
e nga tes para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculos. guidão.
.ocomotivas. lanchas. motociclos, moias.
Têrmo n.° 743 307. de 4-4-66
Classe 8
motocicletas. inotocargas moto furgões.
Indústria e Comercio de Tacos
Manutenção eeltrônicas
manivelas. navios Ônibus. para-choques, —
Perenex Ltda.
Térmo n. o 743.313, de 4-4-1966
?ara-lamas. para-brisas. peda s. pantões.
São Paulo
Confecções Anisa Ltda.,
-odas para bizicletas raios para bicicleSão Paulo
nw k.;X.
tas.' sela-crua radiadores para veSculos.
Ind. Brasileira
rodas para velculos seuins. triciclos, tiMAC LSE
Tantes para veiculos vagões. velocipeBrasileira
des. varetas is csintrôle do afogador e
Ind.
Classe 16
troieibus. varaes de
aceleradoi
Tacos
• carros. roletas para carros
Classe 36
Termo n.° 743 308. de 4-4-66
Camisas e calças Têrmo n.° 743;10, de 4-4-66
Materiais Para Construção Vila Ema Comércio de Perro e Metais São Carlos
Termo n.° 743.314, de 4 4.1966
Ltda.
Ltda.
Hispancobre Indústria e Cowerclo-dt.
São Paulo
SN,: Nolo
Cobre Ltda.
São Paulo
VILA

na

Ind. Brasileira

Classe 16
Para distingvir: Materiais para constr.%)
11,es e decorações: Argamassas. argila
trela. aztilelos. batentes. balaustre s . hlo
;os de cimento, blocos para pavimenta.
ção, calhas. cimento, cal, cré, chapas

SXO CARLOS
Ind. BraellaLral

Classe 5
Aço ,em bruto, ato preparado, eco
dose, aço para tipos. aço fundido aço
Parciatmenie p reparado cimento merefinado, bronze, bronze em bruto css.

RISPANCOBRE'
índ. Brasileira)
Classe 8
Fios
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medores liguidlicadores Mancos má•
Termo n.° 743.315, de 4 -4- 1966
Apaveli Administração e Proruução de Guinas p ara picar e moer iegumea e
carne. resistências elétricas. tervedurea
Autofinanciamento de Veiculas Ltda.
astutas. ventila d ores pai-fias Pules
t rto Pc.tito
i
elétricos retletores. relógius de ar reAFIM LI
frigerado turmas ~tricas maquinas
.t ND brasileira
tatua ra ticas e ciai inatogra ficas cam
na nhas elétricas. garrafas. termicas re
Classe 33
gaitares autotnát s cos lâmpadas apare
Financiamento de veiculas
_ _
lhos de luz Fluorescente aparelhos de
Termo n. 9 743.316, de 4-4-1966
nicaçâo interna estenlizadores coo
Industrial e Comercial Impurtadora
iensadares bobinas chavea elétricas
1.N.C. Ltda.
:omutarlores. interruptores tomadas de
orrente tusivei a p aro.hos totogratiens
• cinematográgicos 'ames revelados.
TRIO riEç A
Inóciaos óculos. aparelhos de aproai
Ind. brasilein
m a io. abat-anirs e luptreS maquinas
Classe 17
nata lavar roupas para uso
Canetas
lornestico
Têrmo n.° 743.317, de 4.4-'9(6
•Tarmó n.° 743.120. de 4-4-66—
Escritório Contábil oRgério S/C.
Tamer S. A.
Indústrias
Sio P
São Panlo
tti l'Olt1 . 9 C ON:'"
Á,É 1L ROGERIO

Ind. Brasi1e:1re
tilasse 33
Contabilidade

Termo n• 9 743.318, tie 4-4 1956—
Confecções Vanclen Ltda
S -i o Parlo

rVI'--)11AJLI

End. Braeileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 9 743 3?1. de 4-4 66
Tamer S. A.
Indústrias T-São Paul-)

V A.' rc:I.À.V1

Ind. Brasileira
i....lasse
Para eNtinguir Artigos de vestuários
• rou p as tetras et p geral Agasalhos
aventais Olpargatas maguas blusas

botas botinas hiusões noinas babadouros hones capa.etes aarrolas cara
Pua as casaca° coletes ca pas chalés
cachecois calçados chapéus cintos
cintas comhinnçases cor p inhos • calças
de senhora s e de crianaas caiçae s -alças camisas ramtsolas :anisaras
cuecas cerou l as cuidarmos cueiros
saias casacos chinelos dominós echar
pes tantamas tardas para militara s co
!caiais fratda, ualochas gravatas por
ros top os de linuena Jacularas lamas
luvas ligas lenços manrás meias
matas mantas mandaao manalhas na
letós palas nenhoar paiover nelerméls

NTS' LLA ST
1nd. Brnsile ira
Classe 36
Artigos da classe
Térmo n° 743 3 27, de 4 -4 -66 -Plásticos Mary Ltda.
São Paula

Ind.Meanileirk.

nições para porta-blocos, guarnições
para Cquiditicadores e para batedeiras
de trutas e legumes. Q.:amua:5es de ma
renal plástico para utensilios e eibietos
guarnições para ['casas garfos. galerias
para cortinas berro laminados. P lás
-ticoslanher.mgus;al
manais. prendedores de roupas puxadores de móveis. pires, pratos paliteiros. pás de cosinha. pedras pomes ara
mos inotetares para documentos 0.1x adores _ de água para *uso damesaco
porta-copos. -porta-nique.s. pura -notas
porta-documentos placas. rebites rudt
nhas recua-altas. suportes. su p ortes paca
guardanapos. saleiro tubos. tareias.
tubos para ampo'as. tubos p ara sem .
gas. travessas, tipos de mate r ial piás
tico sacolas. sacos saqu.nhos. arsilhames para acondicunamento. vasus.
-aras colas a trio e cotas são in:luicias
em outras classes, para borr . i . .ria para
sorrumes, para marceneiros, para sapa
tatros para vidros pasta adesiva para
mat a r ai plástico e mgerai
Têrmo n.° 743.323, de 4-4-66
Obri a — Indústria de óleos Vegetais
Lida
São Paulo

OLMa
ind. Brasil leir
• Classe 46
Sabão em oó e em barra
Têrmo n. 9 741.124. de 4-4-66
Mac Serv — Máquinas e Serviços
Laia
São Paulo
;.!AC SÉUIV -Ind. Brasileira

Classe 6
Classe 28
Para distinguir: Art a tatos de materia l i A fiadores, anéis, bobinas. bombas, buplásrico e de nvlon Recta entes 'abri chas, brunidores. cald iras a vapor, carcados de material plástico. revestimen- buradores, cilindros. eixos, filtros corno
tos confeacionados de substancia s arta parte integrante de maouinas máquinas
mais f vegeta s . Argolas açucareiros de costura, motores. utensílios de máarmações para &cios. bules handalas quinas não hortictilas nem agrícolas.
bacias boi. válvulas, camisas e pistões para motores
peugas nemehes polainas Mamas nu base. !Iara telefones haltiPS
sas,
caixas,
carteiras,
chapas
cabos
regatos
Ilhoa Perneiras -mirarmos
TèTMO n.° 743.325. de 4-4-66
e utensdios cruzetas.
Gráfica Castro-lb-Males Ltda.
robe de chamnre. mapa° , sobretudo? para ferramentas
suspensórios saldas debanho ama-falias caixas para acondicionamento de aliSão Paulo
ureteres shorts aun g as sustas ou idacks - -a c CrI • VP frarPr ai plástico para
conbatt.ias.
coadores.
copos,
canecas.
toucas turbantes remos uniformes
chas capas para álbuns e para livros
C ASTRO-URDI Á Lnb
e vestidos
cálices. cestos, castiçais p ara velas.
In(1. Brasileira
743.319,
de
4-4-1966
n.°
Termo
caixas para guarda de Miaras. cama
Indústria
e
Comércio
i,tda.
"Semltron"
(*.lasse 38
chns coadores para chã descan go para
São Paulo
pratos. copos e copinhos de plásiticoos Aros para guardanapos de papel
SEILITRON
Pare soraeres. ca xinhas de plásticl aglutinados, álbuns em branco) álbuns
Tirrtgllatra
para sorvetes. colherinnas. nasinbas para retratos e otitógrafOs balões (exgarfinhos de p lástico para sorveres for
ceto para hrinq uedas) blocos para
Classe
sorvei-1 div. is correspondência, blocos para cálculos
minhas
dt
plástico
para
Para distinguir os çeguintes artigos ele-. embreagen de material p lasaco emba- blocos p ara anotaçoes. hobinos fircichu
trIcost Rádios aparelhos de televisão
mateaal plástico p a r a sorve- ras nãO i mpressas, cadernos de escre
pick-uns. geladeiras aorvetetras apara- lagens de
res. estojos Para °hiatos- en , "MaS de ver, capas para docum-ntos. carteiras.
eiras
ris
d
refrigeração
encera
lhos de
nvIon esteiras enteltes p ara autornõ ca . xm de p a p elão, cadernetas, cariar
Oradores de nó fogões fornos e fona
massas anil-narina ascoaaares
nos, caixas de cartão. ca iraa para na
reboa elétricos chuveiros aquecedores %reis.
pelaria. cartões de vis i tas, cartões cO
balanças. ferros elétricos de engomar • pratos. funis. fôrmas para doces tiras
merciols, cartões indices, conteti, car
passar, batedeiras. coquetelelras. expre- para bolsas. 'ocas guarnições guarni

tolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho. caoernoS
esclares, cartões em nranco, cartuchos

de cartolina, copas planográacaa ca.
dermos de lembrança. carreté.s de papelão. envelopes. envólucroa para charutos de papel. encadernação de papel
Ou papelão, etiguetos, fólhas Indicas.
fólhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros tiscats. livros de
contabilidade, mata-norrão, ornamentos
de pap a l transparente. imo t os. P ap el i
pa péis de estanho e de alurrun O.-nhos,
nanais cem impressão. p a p éis em branco
para forrar paredes papei olmaco com
ou sem nauta, p a p el crepon papel de
seda papel impermeável, papel encerado
Pa p el higiênico, po p el impermeável
ara copiar, papel para desenhos. pap
p e l Para embrulho impermeatel zado
p anei paro encadernar p apel p ara escrever. papel p ara imprimir, papel paraf . na para embrulhos, papel celofane.
Danei celutos a . papel de linho papel
absorvente papel p ara emb-Mat tanaco, papelão, reci p ientes de p apel rosetas de pap a i. róridos de nanel rolos
de pa pel transparente, sacos de papei
serpentinas ttihus, fhiStaIS de cartão

e ¡alheies de Panei
Termo. n.° 743.326. de 4-4-66
Importadora -Nnwpã Ltda.
São Paulo
AMAPÁ
Classe 50
Impressos para uso em. cheques. duplicatas, envelopes, tataran. notas premissérias, papel de cor-espondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculos. bilhetes impressos
Termo n. 9 743 na. de 4-4-66 Arte Decorativa Pueno Ltda.
São Paulo
/JUNO
Brasileira

tnd.

Glasse 40
vlOveis em gerai de metal. vidro. de
maneira. estotadoN ou não incluave móveis nara escritórios • Armanos.
armários para banheirc e para roupas
usadas almofadas acolchoados liame
móveis. bancos balcões hanqueta&
bati ae tas domiciliares nerços biombos.
cadeiras c . rr inhor para , chá - :até.
coa i 'tos para dormitórios coaluntos
tara sala de jantar e sala de visitas.
amtuntos p ara rerraços. tardam e praia

°triunfos de armarias e gabinetes nora
opa e eng ulha carim. cabides Cadeiras
n • rarÁidas c.a:1. 1ns de balanço caixas
te rádios cr i chaes colcha p . -ie molas
ispensaa alvisões alvana iiiscotecas
ir trade ra •aa renutcade , ra s asa:avaro
.stantr. s
atiarda-ronpas
mesinhas mesa: L ar p ara ráfite.' reirvi
ão mesinhas naaa televisão -no dares
'rpm,
miaa r ra nort,
nratele•ra% norta-eberama
,éus. sofás. sofaa • -imas. travesseiros e
vitrines
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Têrmo n.9 743.327, de 4-4-66
Emrêsa Jornalistica • Slrel _Agrícola"
Ltda.
São Paulo

AgUIRIO 3RASILEIRO DO ZEBU
Classe 31
Pare dist.nguir: Almanaques, agendas.
anuários álbuns impressos boletins ca.
tá i ngos. edições urairessas. revistas ór
gãos de publicidades programas racho.
tónicos. rádio-televisionadas. peças teatrais e .:nematograticas programas
aremues
Térmo n.9 743.329 de 4-4-66
Rasant Revendedor de Automóveis
Para Sanam Ltda.

Rxã

Ind. r a e 1 1 e% na
Para dist.nguir: Veículos e suas paites
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambia. barcos.
breques, braços para vciculos. bicicletas, carrinhos de mãe e carretas, caminhonetes. carros aubulantes, caminhões,
carros. tratoree, carros-berços, carrostanques carros-:rrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis. chapas circularee para veiculos. cubos de vaculos,.
correSiços para velculos. direção, desli-i
gadeiras estribos. escatlas rolantes, elevadores f,ri,a passage.ros e para carga.
engates para carros. eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculos, quietai:).
locomotivas, lanchas motociclos, molas.
motocicletas. motocargas moto furgões,
manivelas, navios ônibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas, peda s, pantões.
rodas para bieicletas. raios para bicicletas. reboque radiadores para veiculos.
rodas para velcu loi.. seuins triciclos, tirantes para ,eictiloá. vagões. velocipedee. vareras Je contróle do afogador e
acelerador raieis. trolribus. varaes de

Térmo n.° 743.333. de 4-4-66
Caa---. Publicidade e Promoções Ltda.
São Paulo
Classes: 2 Se 32
Insígnia comercial
TêTMO n. 9 743.334, de 4-4-66
Molina & Filhes Ltda
São Paulo

SOIBRIIHA
Industria Brasileira
Classe 4/
Óleos e azeites comestíveis
Têrmo n.9 743.339, de 4-4-66
Mofina & Fithos Ltda.
São Paulo

AMEN(IROL
Industrie. Brasileira
Classe 41
óleos e azeites comestíveis
Têrmo n.9 743 336. de 4-4-66
Al-Ni Stone Comércio de Adõrnos
Ltda.
São Paulo

de metal precioso, serviços de refres :Os
Urra on.9 743.349, de 4 -4 -66
de metal precioso, serviços de saladas
TarmAr — Comercial e Importadora,
de trutas de metal precioso, serv,ço. de
Ltda.
sorvete de metal precioso, talheres de
São Paulo
metais preciosos, turibuios de metal.
TORMOR
turmalinas lapidadas e vasos de
Ind.
Brasileira'
metais preciosos
Classe b
Têrmo n.9 743.341. de 4-4-66
Alavancas, alternadores, anéis de seg.
Boncar Intermediária de Negócios Ltda. mento, bobinas, bronelnas, cilindros,
caSão Paulo
beçotes, eixos, motores mancais maquina para corta: madeira máquina distri.
BONCAR
buidora, máquina compressora, máquina
classificadora, máquina trituradora, mã.
Classe 33
quinas operatrizes de precisão, polias,
rara assinalar uma agência de
politrizes, retentores
autoni4veis
Térmo n.° 743.35C ,de
Tétano n.9 743.344. de 4-4-66
0---aização Supre C enter Limitada Acouapur Indústria e Comercio, Impor-.
tação e Exportação Ltda,
São Paulo
São Paulo

SUPRE—CE/ME

Ind. Brasileira
Classe 41
,ereals, conservas e óleos comestíveis
Térino n.° 743.345. de 4-4-66
Toldos Sul América Ltda
São

I'i.' h.

SUL AMERICA
Ind. Brasileira
Classe 31

HI DROBON
Ind. Brasileira
Classe 8

Para distinguir: Filtros e velas para
filtros
Térms ns. 743.351 --e---:743.353-e-743.358
a 743.362. de 4-4-66
Acquapur Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda,
São Paulo

Toldos de lona
_
Termo., n.9 . 743.316 de 4-4-66
Rio Palysander Expoitação de Madeiras
Ltda.
São Paule
mmotripm sruisuraid

RIO PALYSANDER

Ind.. Brasileira

Classe 1
Sinal de nroepanda

Classe 50
Para distinguir: Sina , de roaganda

Classe 50
Classe 4
Para distinguir: p at:g• i g de carta*, enveMadeiras
lopes, cartões commJiais e de visita.
Térmo n.° 743.347. de 4-4-66-Notas
fiscais, faturas du p licatas, int.
Classe 13
Constena Construtora. Pavimentação e
pressos e cheques
Adereços de metais -,:reciosos .semi.
carros toletes para carros
Terraplenageni Ltda.
Classe 47
ç
as i sc- , li v ra, 'cies adereço 5 de
prec'e
São
Paulo
Têrmo n.° 743 310, de 4-4-66
Para distinnuir carvão e gás
Pedras
preciosas
e
suas
imitações,
adorProcasa Engenharia e Comércio S. A.
Classe 18
nos de riroas preciosos. semi-preciosos
Para
distinguir:
arnia; euh-aquáticas,
São Paulo
CO/MEN/1.
e suas imitações, alianças. anéis. artipões e carertilhas ,ara buis submarinas
Ind.Brasileira
gos de 4antasia de metais preciosos
Classe 8
balagandans de metais preciosos ou
PROÇASA
Para distinguir . lihros e velas para
Ind. Braaileira
semi-preciosos bandeias de metais prefiltros
Classe 16 ciosos, berlo q ues de metal preciosos.
Cjasse 1
Areia,
cal,
cimento,
telhas
e
tijolos
Classe 25
brincos de metal precioso 012 SemiPara distinguir: carvão vegetal, carvão
•
para construções
Plantas, projetos e desenhos arquitetõ- preciosos, bules de metais preciosos,
metalizado,
carvão para cigarros e card
nicos
carteiras de metais preciosos. colares
Térmo n.9 743.348. de 4-4-66
vão *para geladeiras
•
de
metais
preciosos
ou
semi-preciosos
Constena — Construtora. Pavimentação
Têrmo n.° 743.331. de 4-4-66
Termo
n.9
743.355,
de
4
- 4 - 66
e Terraplenagem Ltda.
Tickoprint Representações do Brasil contas de metais preciosos. copos de
Acquapur Indústria e Comércio, Impo&
ciosos, diamantes lapidados, tia de ouro
São Paulo
Ltda.
tação e Exportação Ltda.
fio de prata, fivelas de metais precioSraa
sos cafeteiras de metais preciosos. ióias
São Paulo
CONSTENA
lénas falsas. lantefolas de metais pre.
CONSTRUTORA,
TICKOPRINT
ciosos, medalhas de metais preciosos
tr)d.
semi-preciosos e suas imitações. pattos
PAVIMENTAÇÃO E
de ouro pedras preciosas para jóias. PeTERRAPLENAGEM
dras semi-preciosas para jóia pérolas
Classe 8
LTDA.
Classe 8
Para dmtinsjit:r: Mághlaas de precisão e imita,;ões de pérolas. pratos de mePara distinguir: filtros e velas para
tais preciosos, serviços de chã e de café
para contrôle de fundonamento de
Noi-ne comercial
filtros
de metais preciosos, serviços is licor
cronômi.tros

Brasileira

HI DROSAN
Ind. Brasileira

. 4152 Têrga-foka 27

02A210 OFICIAL

MARC

(Seção lil)

• F-L,POSHTA

Setornbro de 1966

AS

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Cód i go da Propriedade Industrial. Da data cia publicaçao
começará
CS correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Deparianienta

Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem p rejudicados com a Concessão do registro requerido

Têrmo n.° 743.352, de 4-4-66
Acquapur Indústria e C,cmércio, Importação e Exportação Ltda.
São Paulo

TêTMO n.° 743
de 4-4-66
Vibrator — Equipamentos Industriais
Vibratórios S. A.
São Paulo

• "LAUUDIA"
Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA .

Classe 38
Aparas de papel
Têrmo an.9 743.365. de 4-4-66
Vibrator — Equipamentos Industriais
Vibratórios S. A.

Classe 8
Filtros e velas para Filtros, filtros de
purificadores e de cloraaores para água.
aparelhos de ilumma•ao sub-aquática,
escadas, pranchas e aparelhos de elevação e regulagem das mesmas
Têm) na 743 154, de 4-4-66
Acquapur Indústria e Comércio, Importação e Exportasâo Ltda.
São Paulo
H 1DROPUR
Xnd. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: filtros e velas para
filtros
. Têrmo na 743. 55, de 4-4-66
Acquapur Indústria P Comércio, Importação e Exportaaão Ltda.
São Paulo

giletes. portas, portões, pisos, soleiras binóculos. óculos, aparelhos de aproulle
para portas. atolo& tubos de concreto. mação. abat-lours e marres nonsuinasi
telhas. tacos, tubos de vintilaçâo. tan_ para lavar roupas pare uso
ques de cimento, vigas, vigamentos e
domestico
vitrõs
• Têrmo n.° 743.370. de 4 -4 - 66
Têrmo n.° 743 .369, de 4 -4 -66
Super. Mercado Vila Nova Ltda‘.
Comercial Laguna Ltda.
São Paido
São Paulo

São Paul,- •

° "1 LIA

NOW,

Ind.. Brasileira
Classe 33
Super mercado
Tèrmo

n. 9 743.371, de 4-4-6a

Lanches Petisco da Vila Ltda,
São Paulo
PETISCO DA-1 VILA

Ind,. Brasileira

Vi ATOR

Classe 6
Para distinguir máqtanas e equipamen01211511.121R01
tos industriais vibraten los: máquinas de
empacotar e de enchar. máquinas para
pesar e acondicionar
Classe 6
Têrmo ra u 743.36h, de 4-4-66
Adam — Cãmércio, Representação e Para distinguir máquinas e equipamentos industriais vibratórjos; máquinas de
Exportação Ltda.
empacotar e de encher . máquinas para
São P9itio
pesar e acondicionar
'nono na 743.36a, de 4-4-66
Frad — Fundo Rea de Aparelhos
Dom.'1aticos Ltda.

Classe 41
,Lanches de: aliche, mo r tadela. presunto,
churrascos, queijo. salsichas
Urino n.° 743.312. de 4-4-66
Indústria& Meias Chosimaa Ltda,
São Paala

ungMira
Classe E6
Meias
Têrmo n.° 743.373, de 4-4,66
Raul Angel Mondona
São Pauto

São Pau(c.

Rec jstii

Ind. Brasi:t eira
CQUAPIIR I NDOSTRI A E
COMERC I O, I MPORTAÇ AO

NÓ. BRASILEIRA

E EXPORTAÇÃO LTDA.
Classe 8
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.° 743.357, de 4-4-66
Acquapur Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.
São Paulo

Classe 16
Pare distinguir: Materiais para construções e decoraçôes: Argamassas. argila.
areia, azuleios, batentes. balaustres, blo...lasse 8
cos de cimento. blocos para pavimenta- Para diatingun os seguintes artigos afêção. calhas, cimento. cal. crê, chapas tricos: Rádios, aparelhos de televisão.

,solantes. caixilhos, colunas, pick-ups. geladeiras, sorveteiras, aparechapas para colerturas. caixas dágua. l ho de refrigeração.' enceradeiras. ascaixas de descarga pare etixos. edifica- piradores de p á fogaes. tornos e fogações premoldadas. estuque. emulsão de reiros elétricos, chuveiros, aquecedores.

Classe 6
Máquina automática usada para troci2
moedas
Têrrno n. 9 743 375. de 4-4-66
Promova Promoçõas e Decorações
São Paulo

H PR_19( MOVe

Ind.. Bras/ei ra
'Classe 34
Cortinas, cortinadas e passadeiras
Têrmo n.° 743 376. de 4-4-66
Fosiva Empreendimentos e Serviços
S. C.

base asfáltico, estacas. esquadrias, estru- balanças, ferros elétricos de engomar e
turas metálicas para con.struçõeá. lame- p assar, batedeiras, coqueteleiras, exprela: de metal, ladrilhos. lambris, luvas medores li g uidificadores elétricos, máPaply
de função. lages. lageotas. material iso- g uinas para picar e moer legumes e
Ind.Brasileire
lante contra frio e calor: manilhas, mas- carne, resistências elétricas. fervedores.
sas para rew sarnentos de pandas, ma- estufas, ventiladores, paenias e bules
VOSIVA°°
Classe 8
deiras para construções. mosaicos. pim- elétricos, refletores, relógios de ar reIndo
Braaileira
Para distinguir: filtros e velas para duros de base asfáltico, p rodutos para frigerado tomas elétricas, máquinas
filtros
tornar impermeabilizantes as argamas- fotográficas e ainematográficate, camClass( 3'
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